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Lietuviško kino sezonas 2017–2018

Skirtingų aspiracijų  
veikiama muzika
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro sezono pabaigos                   
koncertas su Luku Geniušu

D. Matv ejevo n uotr .

Vytautė Markeliūnienė 

Nacionalinio simfoninio orkestro 
77-ojo sezono pabaigai skirtas ge-
gužės 12 d. koncertas filharmonijoje 
sukėlė įvairių minčių, o jas jau kuris 
laikas suponuoja ir pritemusi filhar-
monijos salė – neliko palubės švie-
sos srauto, buvusį sietyną pakeitė 
prožektoriai, sukuriantys ne itin 
jaukią, nešventišką salės prieblandą, 
gal net prietemą. Palydėjome ne tik 
sezoną, bet jau savaip nusiteikėme 
ir šios istorinės salės palydoms – 
tiesa, laikinoms, kiek tai pareika-
laus 2019 m. planuojamas pastato 
remontas. Tačiau prisiminus 1985 m. 
prasidėjusią ilgą rekonstrukcijos 
istoriją, atmintyje pabunda ne pa-
čios giedriausios mintys, kai po 

atsitiktines Vilniaus sales išsibars-
tęs koncertų gyvenimas patyrė sa-
votiško „paralyžiaus“ fazę, įgudusių 
ištikimųjų klausytojų dėmesio gal 
smarkiai nepaveikusią, bet savaip 
formavusią to meto jaunosios kar-
tos santykį su (ne)pilnavertiškai be-
sidriekiančiu gyvų koncertų pulsu. 
Teko priklausyti tai kartai, kuri, vos 
tik prisijaukinusi malonią būtinybę 
kaskart minti takelį filharmonijos 
link ir jausti užgimstantį profesinį 
neabejingumą, patyrė kone lem-
tingą išbandymą, gal net stabdį. Ži-
noma, laikai keičiasi, numatyti re-
montų planai paprastai įvykdomi 
laiku, tad turbūt neteks samprotauti 
apie ilgalaikį salės netekties poveikį. 
Ir nors tuo pat metu bus remontuo-
jama ir keletas kitų salių, nors turė-
sime progą šimtąjį kartą dar garsiau 

padejuoti dėl šiuolaikiškos ir talpios 
simfoninių koncertų salės trūkumo, 
tikėkime, kad koncertų, ypač sim-
foninių, gyvenimas nebus smarkiai 
traumuotas ir viskas vėliau sugrįš į 
savas vėžes. Bent jau dabar norėtųsi 
tuo tikėti. 

Vis dėlto sezono uždarymo kon-
certo paskirtis – kažką susumuoti, 
apibendrinti, kažką paskelbti, gal 
priminti, kažkuo nudžiuginti, su-
teikti ypatingą matmenį. Savaip link 
sezoną reziumuojančių tezių jau ar-
tėta iš anksčiau. Nesinorėtų detaliai 
vardyti visų šio pavasario koncertų, 
bet bent jau keletą paminėčiau – tai 
koncertai, diriguoti gastroliuojan-
čių muzikų Georgo Marko, Tung-
Chieh Chuango. Nebe pirmą kartą 
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Aldona Eleonora Radvilaitė

Balandžio 26 d. Taikomosios dai-
lės ir dizaino muziejuje įvyko Ham-
burgo aukštosios muzikos ir teatro 
mokyklos profesorės Ramintos 
Lampsatytės globojamas koncer-
tas, kuriame dalyvavo trys jaunos 
solo ir duetu skambinusios pianis-
tės iš Klaipėdos – Ugnė Lamsaitytė 
ir dvynės Ieva bei Augustė Petkū-
naitės, taip pat penkiems vokalis-
tams talkinusios brandžios koncer-
tmeisterės – koncerto meno vadovė 
R. Lampsatytė ir savo tautietei iš 
Brazilijos akompanavusi Guida 
Borghoff. Dainavo pas R. Lampsatytę 
besitobulinantys jauni dainininkai 
Paulius Užgalis (bosas-baritonas), 
Elena Sverdiolaitė (sopranas) ir Vo-
kietijoje gimusi, o 2000 m. į Lietuvą 
grįžusi Charlotte Kilsh (sopranas) 
bei dvi viešnios iš užsienio, jau su-
formavusios savo braižą skirtingos 
interpretatorės Rachel Elezi (sopra-
nas, JAV) ir Luciana Monteiro de 
Castro (mecosopranas, Brazilija).

 Pianistė U. Lamsaitytė pagirtinai 
tvarkingai paskambino Balio Dva-
riono Impromptu es-moll ir Isako 

Berkovičiaus Etiudą g-moll. A. Pet-
kūnaitė meistriškai atliko Debussy 
preliudą „Auksinės žuvelės“ bei 
duetu su seserimi Ieva – jausmingą 
Antoníno Dvořáko „Slavų šokį“ ir 
įdomų, modernų, iliustratyvų Gin-
taro Sodeikos kūrinį „Cikados“. 

Dainininkai pasirodė abiejose 
koncerto dalyse. Sudėtinga vertinti 
studentų atliktas programas, nela-
bai aišku, kokių profesionalumo 
aukštumų jiems pavyks pasiekti. 
Kol kas jautėsi dar studentiški 
bandymai. E. Sverdiolaitė garsiai, 

skambiai, gana išlygintu visuose 
registruose balsu padainavo Cerli-
nos ariją iš Mozarto operos „Don 
Žuanas“ ir panašiai su P. Užga-
liu – Cerlinos ir Don Žuano duetą 
bei Paminos ir Papageno duetą iš 
operos „Užburtoji fleita“. Juose so-
pranas ryškiai dominavo prieš dar 
besiformuojantį Pauliaus balsą. P. 
Užgalis atliko Papageno ariją bei 
Mazeto iš „Don Žuano“, kuriose 
pasireiškė patraukli jo vaidyba bei 
pastangos šmaikščiai interpretuoti 
turinį. Gaila, jog pernelyg garsus 

fortepijono akompanimentas dar 
labiau paryškino nepakankamai 
stiprų dainininko balsą. 

Iš Ch. Kilsh padainuotų Mozarto 
arijų, Giuseppe Giordani „Caro mio 
ben“ bei Giedriaus Kuprevičiaus 

„Skriski, skriski Lietuvėlėn“ iš miu-
ziklo „Devynbėdžiai“ labiausiai 
įtikino pastarosios atlikimas, nes 
pakako profesinių įgūdžių jautriai 
perteikti šios muzikos ir teksto tu-
rinį. Sopranas R. Elezi klausytojų 
dėmesiui pateikė Vlado Jakubėno 

„Na, tai kas“, ariją iš Vincenzo Bel-
lini operos „Kapulečiai ir Monte-
kiai“ bei Leonardo Bernsteino kū-
rinius: du iš ciklo „Penkios vaiko 
dainos sopranui“ ir „I feel pretty“ iš 

„Vestsaido istorijos“. Viešnia jautėsi 
laisvai, daug judėjo, šios salės akus-
tikoje skambėjo ryškiai. 

Įdomu buvo išgirsti L. Mon-
teiro de Castro – kamerinės mu-
zikos profesionalės – atliekamas 
Brazilijos kompozitorių dainas. 
Iliustratyvūs pavadinimai, juos 
atliepianti muzika, raiškios trak-
tuotės, įvairi dinamika nuo tylaus 
intymaus skambesio iki ryškių kul-
minacijų sutelkė publikos dėmesį. 
Girdėjome Heitoro Villa-Loboso 

„Amazonės mišką“, „Meilės dainą“ 
bei „Žvaigždė yra kylantis mėnulis“, 
Marloso Nobre’s „Nepriklausomos 
moters troškimą“, Helzos Camêu 

„Ilgesį“, Lorenzo Fernandezo „Mer-
gaitę Fulo“. Tik gaila, jog akompa-
nuojanti pianistė buvo silpnesnio 
meistriškumo už dainininkę. 

***
Nuostabaus grožio akordais bai-

gėsi XX tarptautinis muzikos fes-
tivalis „Sugrįžimai“ gegužės 2 d. 
Kauno valstybinėje filharmonijoje 
ir gegužės 3 d. Lietuvos nacionali-
nėje filharmonijoje. Ne pirmą kartą 
Lietuvoje koncertavo ypač gražių 
mecosoprano tembrų savininkės – 
panevėžietė, šiuo metu Vokietijoje 
gyvenanti Milda Tubelytė, Anna 
Traub-Gulbrandsøy (Šveicarija, Ny-
derlandai) ir ne mažiau įspūdingo 
tembro tenoras Thorbjørnas Gul-
brandsøy (Norvegija, Nyderlandai). 
Prie jų subtilia, rafinuotai švelnia 
atlikimo traktuote prisijungė teno-
ras Edgaras Davidovičius, o daini-
ninkams dėmesingai, profesionaliai, 
nuotaikingai akompanavo dažnai 

R . T ra ubo  nu ot r.

Scena sugrįžtantiems (III)
Įspūdžiai iš paskutinių tarptautinio festivalio „Sugrįžimai“ koncertų

su Nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru programas parengę šie dirigen-
tai turiningai papildė orkestro gali-
mybių spektrą, įrodydami, kad šio 
kolektyvo raiškos arsenalas negali 
skųstis galimybėmis ir ištekliais. 
Nesinorėtų teigti, jog šių dirigentų 
vedamas orkestras pranoko pats save, 
nes, ko gero, jis tiesiog pasirengęs ir 
gali būti labai lankstus, preciziškas, 
išraiškingas, techniškas, ir tai taiky-
tina visoms instrumentų grupėms, 
podraug ir visumai. Tai džiugina. 

Dėsninga, kad sezono pabaigai 
skirtą koncertą šįkart dirigavo or-
kestro meno vadovas ir vyr. diri-
gentas Modestas Pitrėnas, jau tris 
sezonus esmingai koordinuojantis 
šio kolektyvo kasdienybę ir šven-
tes, techninį ir meninį vaizdą. Mi-
nimam koncertui buvo pasirinkta 
programa, kurioje girdėjome kone 
maksimumą orkestro muzikų, ko 
pareikalavo galingoji Aleksandro 
Skriabino „Ekstazės poema“, op. 54. 
Kaip matyti, tai buvo centrinis šio 
vakaro opusas, vainikavęs sezono 
pabaigą, o ir pats koncertas pava-
dintas jo vardu. Apie 20 minučių 
trunkanti Skriabino partitūra laiko 
apimtimi per trumpa užpildyti vi-
sai koncerto daliai (nors muziki-
niu ir idėjiniu turiniu jos, ko gero, 
būtų per akis). Iškyla tad labai ne-
lengva užduotis rasti jai adekvatų 

„partnerį“, tinkamai subalansuo-
jantį koncerto dalies visumą. Tokiu 
partneriu vis dėlto tapo Jacques’o 
Ibert’o Divertismentas orkestrui, 
paliudijęs, jog kartu su „Ekstazės 
poema“ yra tarsi moduliacija į to-
limo giminingumo tonaciją. Taip, 
teoriškai moduliuoti gali ir pavykti, 
bet praktiškai tenka susidurti su 
dviem skirtingais meniniais svo-
riais: žanriniu šmaikštumu, pra-
mogiškumu (į kuriuos atsipalaida-
vusi publika reaguoja linksėdama ar 
kone plodama į taktą) ir ypatingą 
amžių sandūros nuotaiką apibendri-
nančiu filosofiniu himnu. Ir to skir-
tumo šįkart nepajėgė užglaistyti net ir 
nedidelė pertrauka, skirta scenos per-
tvarkymui. Vis dėlto pirmuoju kūriniu, 
tarkim, galėjo tapti ir to paties Skria-
bino Koncertas fortepijonui, op. 20, 
žavus, elegantiškas, gaivus, deran-
tis ir vakaro solistui pianistui Lukui 
Geniušui. Gal? Čia tik pasvarstymai. 

„Ekstazės poemos“ partitūrai ge-
resnę draugiją būtų palaikiusi kad 
ir Sergejaus Rachmaninovo „Rap-
sodija Paganini tema“, op. 43, kuri 
skambėjo pirmoje koncerto dalyje. 
Čia soluojantis pianistas Lukas Ge-
niušas tiesiog mėgavosi gerai pažįs-
tamu kūriniu, šiam suteikęs kone 
iš Skriabino „pasiskolintą“ prin-
cipą – nuo „didžiausio subtilumo“ 
iki „didžiausio grandioziškumo“. Į 

precizišką garso intensyvumo dina-
miką įtraukęs ir orkestrą, pianistas 
kūrė visumą iš skirtingomis išraiš-
komis prabylančių miniatiūrų (va-
riacijų), kompozitoriaus valia tam-
pančių vietomis bemaž solinėmis, 
vietomis tik orkestrinėmis. Toks 
išaustas visumos vaizdinys leido 
kartkartėmis net vos keliems tak-
tams savu turiniu įtaigiai prasiplėsti, 
pagilėti, priversti suklusti, kaip antai 
penki XVIII variacijos pabaigos tak-
tai, skambėję kaip tikras, nepamirš-
tamas šedevras. M. Pitrėno diriguo-
jamas orkestras šioje partitūroje savo 
žodį tarė rafinuota linijų kalba, trapių 
detalių ir rečituojamų frazių visuma, 
solistui antrino ir koloristiški gestai. 

Šis koncertas apskritai galėtų iš-
siskirti žanrine prigimtimi, jis išsi-
driekė kaip iš miniatiūrų augina-
mos visumos variantas: 6 Ibert’o 
Divertismento dalys, 24 Rachmani-
novo variacijos, nors ir vientisa, bet 
numanomos ciklinės sandaros Leošo 
Janáčeko operos „Jenufa“ siuita, o štai 
dar ir pora pianisto bisų – Leonido 
Desiatnikovo miniatiūrų. Ir nors 
sezono pabaigos koncerte susi-
dūrė labai skirtingų aspiracijų vei-
kiami kelių kompozitorių pasauliai, 
juos visus kažkiek suvienijo santy-
kis su savo laiku, su savo būties 
situacija. Tegu per koncertą šiam 
svarbiam semantiniam užnugariui 
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savo prasmės ir nepavyko šimtu 
procentų įgyvendinti, praėjus kiek 
laiko ir atskirai dėliojant atmintyje 
kiekvieno opuso muzikinę realybę 

imi susigyventi su įdomia, nors ir 
kontroversiška kompozicija, prabi-
lusia XX a. pradžios ir 4-ojo dešimtme-
čio daugiaprasmiškumu. 

Modestas Pitrėnas, Lukas Geniušas ir LNSO

Giedrė Muralytė-Eriksonė, Anna Traub-Gulbrandsøy, Thorbjørn Gulbrandsøy, 
Milda Tubelytė
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Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Mischa Maisky
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puikiems vokalistams talkinanti 
pianistė Giedrė Muralytė-Eriksonė. 

Milda Tubelytė Braunšveigo, Er-
furto ir Karlsrūhės operos teatruose 
yra sukūrusi daugybę vaidmenų, 
2015 m. jai suteikta prestižinė „Ri-
chard Wagner-Verband“ stipendija, 
2017 m. Romeo vaidmeniu Bellini 
operoje „Kapulečiai ir Monte-
kiai“ ji debiutavo ir mūsų operos 
ir baleto teatre. Mildos vyro sesuo 
Anna Traub-Gulbrandsøy gimė Ba-
zelyje, Šveicarijoje, dainavimą stu-
dijavo Liucernos bei Amsterdamo 
konservatorijose. Be solo partijų 
oratorijose, kamerinių koncertų, 
atlieka vaidmenis daugelyje tarp-
tautinių operos spektaklių. Jos vy-
ras Thorbjørnas nuo 2015 m. dai-
nuoja Norvegijos nacionalinėje 

operoje Osle, yra aistringas Lied 
žanro atlikėjas. 

Pasikeisdami scenoje atlikėjai pa-
teikė pasaulinius muzikos šedevrus, 
šmaikščiai pavaidindami dainavo 
solo ir ansambliuose. Smagiai nu-
teikė ir sudomino originalios 
Georges’o Bizet Habaneros iš „Kar-
men“ traktuotės: subtiliai, lanksčiai, 
skaidriu balsu padainavus Mildai, 
iššoko Anna ir tą pačią ariją trak-
tavo visiškai kitaip – sodriu, šiltu 
žemoku tembru, aistringai. 

Stilingai, jautriai Annio arija iš 
Mozarto operos „Tito gailestingu-
mas“ koncertą pradėjo M. Tubelytė. 
Vėliau, puikiai jausdama kameri-
nės muzikos subtilybes, ji tyliai ir 
nuotaikingai padainavo prasmingą 
Jurgio Juozapaičio dainą „Pažadink 
širdį“. Panašiai jautriai, bet visai ki-
tokia stilistika ir kitokiu balso ats-
palviu, vaikštinėdama po sceną, ji 

antros dalies pradžioje padainavo 
lietuvių liaudies dainą „Teka teka 
šviesi saulė“. Anna ir Thorbjørnas 
stebino dviejų nuostabiai gražių, 
šiltų, sodrių tembrų aistringa įtaiga 
atlikdami Karmen ir Chosė finalinį 
duetą iš Bizet operos „Karmen“. Ir 
Mildos, ir Annos, ir Thorbjørno 
atliekamos Bellini ir Donizetti 
operų arijos žavėjo profesiona-
lumu, sugebėjimu įtaigiai perteikti 
turinį, muzikos prasmę. Kaip ir 
antroje koncerto dalyje, kai solis-
tai savo vaidyba subtiliai interpre-
tavo Jules’io Massenet, Giuseppe 
Verdi arijas. Lengvabūdiškai, sma-
giai visi trys, pasak Mildos, „vie-
nos šeimos nariai“, atliko Franzo 
Leháro operetės „Linksmoji našlė“ 
fragmentą. Žavėjo ne tik puikūs, 
skirtingų tembrų balsai, bet ir 
puiki dikcija. Bisui jie vokiškai 
padainavo valiūkišką miniatiūrą 

su angliškais pabaigos žodžiais 
„Good Night“. 

Sunku pervertinti Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondo kolektyvo ir 
jo direktorės Liucijos Stulgienės 
kruopščiai organizuojamo festi-
valio reikšmę. Stulbina ir pasau-
lyje išgarsėjusių atlikėjų, kaip an-
tai talentingų baigiamojo koncerto 
dainininkų, entuziazmas negailėti 
savo kūrybinių jėgų ir, dažniausiai 
be honoraro, koncertuoti šalyje, 
kurioje, gaila, dar trūksta deramo 
menininkų įvertinimo. Kaip sakė 
L. Stulgienė, „skelbiama, jog vie-
nas iš LR Vyriausybės veiklos priori-
tetų – stabdyti emigraciją. Muzikų 
emigraciją – taip pat. Tarptauti-
niame Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo rengiamame muzikos fes-
tivalyje „Sugrįžimai“ per 20 metų 
surengta 350 koncertų, į kuriuos at-
vyko muzikai iš 44 šalių, dalyvavo 

beveik 300 užsienyje gyvenančių 
Lietuvos muzikų, 150 užsieniečių, 
per 900 gyvenančių Lietuvoje. O 
Kultūros tarybos parama šiam fes-
tivaliui daugiau nei įžeidi: 2017 m. 
skirta 8 tūkst., 2018 m. – 10 tūkst. 
eurų. Laukiame žinios, kokia pa-
rama bus skirta tarptautiniam 
menų festivaliui „Druskininkų 
vasara su M. K. Čiurlioniu“. Nese-
niai surengtoje parodoje Paryžiuje 
Čiurlionio kūryba žavėjosi ketu-
rių šalių prezidentai. Gal rūpestis 
Čiurlionio kūrybos sklaida Drus-
kininkuose, gausiai pasaulio turistų 
lankomame kurorte (festivalio kon-
certų salės pilnutėlės), kuriame ren-
giamas jau XVI festivalis, pagaliau 
sulauks pagarbios paramos (2017 m. 
buvo skirta 10 tūkst. eurų).“ 

Aldona Eleonora Radvilaitė

Živilė Ramoškaitė

Kaip susikalbėti, kai nesusikalbama. 
Vieša paslaptis: visiškai nesusikalba 
kultūrą kuriantys profesionalai ir 
ją dusinantys biurokratai. Mat biu-
rokratai stovi aukščiau ir apie kul-
tūrą viską žino geriau. Žino, kaip 
išauginti gerą orkestrą, kas privalo 
jo klausytis, kur jam reikia įsikurti, 
kokią sumą jis gali gauti ir t.t. Viską 
nuo a iki z jiems reikia reguliuoti ir 
administruoti, drausti ir prižiūrėti, 
bet ko trūksta orkestrui labiausiai 
ir apie ką kalbama gerus porą de-
šimtmečių – negirdėti. Biurokratui 
labai gera kai ko tiesiog negirdėti, 
nepastebėti, nesuprasti, ir baigta! 
O išvis geriausia, jei tų orkestrų vi-
sai nebūtų. Juk dabar elektronikos, 
kompiuterių, lazerių laikas. 

Valstybinis simfoninis orkestras 
daug metų koncertuoja komunistų 
partijos konferencijoms ir suvažia-
vimams statytuose rūmuose su ap-
triušusiomis sovietinėmis kėdėmis. 
Kiek energijos ir rašalo išeikvota 
apie tai rašant, kiek viltingų mal-
davimų išsakyta aukštuose pos-
tuose sėdėjusiems vadams. Viskas 
perniek. Šalies vadai nesusigėdo, 
jie rūpinosi kur kas svarbesniais 
reikalais. Galų gale šiemet švieselė 
tunelio gale pasirodė. Po šūsnies 
raštų ir derybų prieita prie išva-
dos, kad orkestro naudojama salė 
bus rekonstruojama, bet ir vėl... Po 
miestą pasklinda gandas, esą Vals-
tybinio simfoninio orkestro ateitis 
neaiški: arba–arba. Nekyla ranka 
užrašyti tų nesąmonių.

Kitais metais orkestras švęs tris-
dešimtmetį, ir jo vadovas Gintaras 
Rinkevičius tvirtai sako, kad sukak-
tuvinis koncertas įvyks. Tiek metų 
ryžtingai ir sumaniai kūręs orkestrą, 
kaupęs jo repertuarą, kuriame pui-
kuojasi visas simfoninės muzikos 
aukso fondas ir dar daug naujų vei-
kalų, maestro į gandus reagavo be 

panikos, ir tai suprantama. Seniai 
pripažintas talentingas menininkas 
į stulbinamą nesusikalbėjimą gali 
atsakyti tik vienu, bet iš tiesų įtiki-
namu būdu: nuostabia muzika, su 
kuria susikalbama. Susikalbama 
taip širdingai, kad ne vienam kon-
certo klausytojui sudrėksta akys. 

Kaip tik tokio pokalbio su mu-
zika praėjusį penktadienį klausė-
mės Valstybinio simfoninio orkes-
tro sezono baigiamajame koncerte, 
į kurį Gintaras Rinkevičius pa-
sikvietė garsųjį violončelininką 
Mischą Maisky. Su šia garsenybe 
Vilniuje G. Rinkevičius kartu mu-
zikavo pirmąsyk, bet užsienio sce-
nose jie jau yra susitikę. Vilniaus 
melomanams šis violončelės poetas 
galėjo įsiminti nuo 2005 m. Vil-
niaus festivalio, kuriame jis grojo 
P. Čaikovskį ir J. Haydną su festiva-
lio orkestru, diriguojamu Roberto 
Šerveniko (tą koncertą recenzavau 

„7md“.). Jo įrašų patekdavo dar tais 
laikais, kai nebuvo interneto, o da-
bar galima susirasti tikrai daug. 

M. Maisky gyvenimas nebuvo 
rožėmis klotas, buvusioje So-
vietų Sąjungoje jis patyrė ne vieną 
skaudų ir dramatišką išgyvenimą– 
net ir kalėjimą bei psichiatrijos li-
goninę. Apie tai rašoma visose jo 
biografijose, o ir pats muzikantas 
noriai ir atvirai pasakoja. Kaip jam 
pavyko ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, 
skaičiau dvi versijas. Viena, kad jį 
išsikvietė anksčiau emigravusi se-
suo, kita – kad sesuo surado pagal-
bininkų, kurie unikalųjį muzikantą 
(jis tuo metu jau buvo žinomas) iš-
pirko. Šiaip ar taip, jaunuolį išgel-
bėjo jį pašaukusi muzika. Maisky 
pedagogas legendinis Mstislavas 
Rostropovičius vadino jį nepa-
prastu talentu, kuris išsiskiria po-
etiškumu, aukščiausio lygio sub-
tilumu, galingu temperamentu ir 
puikia technika. Tuo įsitikinome 
koncerte, jam atliekant Ottorino 
Respighi ir Piotro Čaikovskio kūrinius. 

O. Respighi „Adagio ir varia-
cijos“ – romantiškas kūrinys, lei-
džiantis violončelininkui atskleisti 
dainingąją instrumento plotmę. 
M. Maisky šį mažai žinomą kū-
rinį išpopuliarino. Groja jį taip 
jausmingai ir subtiliai, tarsi pats 
būtų šią muziką sukūręs. Skaidrios 
styginių faktūros fone violončelė 
dainuoja ir kalbasi su nostalgiškai 
skambančiu anglų ragu, ilgesingais 
arfos garsais, švelniomis styginių di-
namikos bangelėmis. Kūrinyje aidi 
senovinių dermių sąskambiai, nu-
keliantys į tolimus senovės Romos 
laikus. Opuso pavadinimas apie tai 
nekalba, tačiau jis, kaip ir patys gar-
siausi O. Respighi kūriniai – sim-
foninių poemų trilogija, – be abejo, 
skirtas Romai. Emocingoji Adagio 
melodija, jos reljefas asocijavosi 
su Amžinąjį miestą įsimylėjusio 
romėno žvilgsniu, klajojančiu po 
jį supančias kalveles, pinijų žalumą, 
išnyrančius akvedukų fragmentus... 

P. Čaikovskio Variacijas rokoko 
tema groja visi violončelininkai, 
nes tai vienas iš šio instrumento 
repertuaro aukso fondo kūrinių. 
Neseniai apie šiuolaikinius vio-
lončelei sukurtus koncertus savo 
laidoje kalbėję Mindaugas Urbai-
tis ir Šarūnas Nakas pabrėžė, kad 
daugybės tų kūrinių iniciatorius 
buvo M. Rostropovičius. Jo dėka 
violončelės repertuaras buvo gero-
kai praplėstas, tačiau kasdienėje kon-
certų praktikoje jie beveik neskamba. 
Sakykime, jų aptartas Witoldo Lu-
tosławskio Koncertas, parašytas Ros-
tropovičiui, Vilniuje, man regis, nėra 
skambėjęs. O gal kas prisimena? 

Rokoko variacijos violončeli-
ninkui leidžia ir padainuoti, ir su-
spindėti juvelyriška technika, o 
kūrinio gale pridėtas oktavinis pasa-
žas – aukščiausio techninio pilotažo 
reikalaujantis momentas. Gal jis ir 
nebuvo tobulas, tačiau, kaip sakė 
pats Maisky, dabar jam svarbiausias 

dalykas – jausmas, emocija. O jų 
septyniasdešimtmetį švenčiančio 
muzikanto interpretacijoje tikrai 
netrūko. Orkestras solistui antrino 
jautriai ir dėmesingai.

Orkestro repertuare puikuojasi 
visos Gustavo Mahlerio simfonijos. 
Šįsyk buvo pasirinkta pirmoji, „Ti-
tanas“, atliepusi ir orkestro muzi-
kantų, ir vadovo dabartinę savijautą. 
Tai juk pasakojimas apie žmogaus 
ir jį supančios visuomenės santy-
kius. Prasidėjusi nuostabiais gam-
tos vaizdais, simfonijos muzika mus 
perkelia į miesto aplinką, konflik-
tiškas situacijas, peraugančias į tra-
gedijos plotmę. Sarkazmas, ironija, 
neviltis – galiausiai staigus praregė-
jimas ir nuskaidrėjimas (dirigentas 
ypač vaizdžiai išryškino šį momentą 
finale), pasibaigiantis mažorinėmis 
pergalingomis fanfaromis. 

Tikėkimės, kad tokiomis pat 
džiaugsmingomis fanfaromis išsi-
spręs ir šio laikotarpio nežinomybė.

G. Bataščiuko n uotr .Mischa Maisky ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Atkelta iš  2  psl .



4 psl. 7 meno dienos | 2018 m. gegužės 18 d. | Nr. 20 (1257)

Žiūrėk, ką palieki po savęs
Spektaklis „Aneckxander“ festivalyje „Naujasis Baltijos šokis“

Š o k i s

Aušra Kaminskaitė

Šįmet „Naujojo Baltijos šokio“ or-
ganizatoriai taip tiksliai apibūdino 
ir pagarsino festivalio temą, kad bū-
tent nuo jos norisi atsispirti anali-
zuojant matytus spektaklius. Kūnas 
ir kitas. Antonimai ar vienas kito 
papildiniai? Žvelgiant kaip į prie-
šingybes, kūno sąvoka galėtų būti 
suprantama kaip savas. Kita ver-
tus, kitas gali būti tai, kas pratęsia 
kūną, tai, kas yra už jo ir kas verčia 
jį aukoti įpročius dėl nežinomų, to-
dėl nepatogių potyrių. Pastaruoju 
atveju dar aktualiau nuskamba fes-
tivalio buklete nurodyti programų 
pavadinimai – main ir next. Pagrin-
dinė programa ir kita, t.y. next, arba 
tie, vėliau pakeisiantys šiandieni-
nius main. Ir nors minėtuose kon-
tekstuose žodis kitas turi skirtingą 
reikšmę (next – po to einantis; other – 
ne tas, kitoks), jų sąsajas užčiuopti 
itin lengva: negali žinoti, ar kitoks 
nebus tas, kuris ateis po tavęs.

Šis tekstas – apie vieną iš kitų.
Pirmuosius du „Naujojo Baltijos 

šokio“ vakarus scenoje pristatytos 
dvi kūno ir kito koncepcijos. Li-
bane gimusio choreografo Omaro 
Rajeh spektaklyje „Beytna“ („Mūsų 
namai“) siūlyta per kūną – savą ir 
svetimą – pažinti kitą. Įsileisti kitą 
į save per akis ir širdį (stebint ketu-
rių skirtingų rasių šokį) bei skrandį 
(ragaujant libanietiškų patiekalų). 
Visiškai kitoks kūno ir kito santykis 
belgo šokėjo ir cirko artisto Alexan-
derio Vantournhouto spektaklyje 

„Aneckxander“. Šokėjas sąmonin-
gai verčia savo kūną kitu, siekdamas 
pats tapti kūno stebėtoju iš šalies. 
Tiek „Beytna“, tiek „Aneckxan-
der“ vienija kūną ir kitą, pirmuoju 
atveju kitą priartinant prie kūno, o 
antruoju – kūną artinant prie kito.

Įprasta, kad šokio spektaklyje 
(ypač monospektaklyje) tyrinėja-
mas kūnas, jo galimybės ir reikš-
mės. A. Vantournhoutas tai daro 
bent dviem lygmenimis: stebėda-
mas, kaip kūnas reaguoja į jam dik-
tuojamas aplinkybes ir kaip nerea-
guoja, t.y. kas atsitinka kūnui, kai 
jis nustoja atsakinėti į aplinkos dir-
giklius. Spektaklyje išsiskiria kito 
valdomo kūno tema. Dar ryškesnė 
ji anksčiau statytame A. Vantourn-
houto spektaklyje „Raphaël“, ku-
riame jo ir Raphaëlio Billet due-
tas kuria negyvos lėlės ir žmogaus, 
bandančio suteikti lėlei formą (ir 
sukurti žmogišką ryšį), vaidme-
nis. Spektaklyje „Aneckxander“ 
atlikėjo kūną valdantis kitas yra 
gamtos dėsniai ir žiūrovo pers-
pektyva (apie kurią vėliau). Kad 
ir kiek kiltų, kad ir kokias neįti-
kėtinas kompozicijas rodytų at-
likėjas, žemės trauka grąžina jo 
kūną į vietą, kurioje jis tampa 
bejėgis, – koks realus asmuo 
geba nugalėti gamtos dėsnius? 

A. Vantournhoutas leidžia savo kūnui 
patirti smūgius į žemę, priimdamas 
juos kaip duotybę ir bandydamas 
kaskart atsikelti, grįžti į įprastą pa-
dėtį. Jis ne atstumia žemę, o kaskart 
pripažįsta jos pergalę ir atiduoda 
jai savo kūną – nesipriešina val-
domas. Lygiai taip visų mūsų kū-
nai yra įkalinti nenugalimose dės-
nių aplinkybėse, vadinasi, kad ir 
kiek kalbėtume apie laisvę, žmo-
nės negali būti objektyviai laisvi. 
Ką tokioje situacijoje daro A. Van-
tournhoutas? Renkasi kūrybiškus 
sprendimus kaip alternatyvą laisvei.

Aplinkybes kūnui veikti pirmiau-
sia kuria pats atlikėjas. Pradėjęs at-
sargiomis gyvūnų judesių imitaci-
jomis, po truputį pridėdamas šiek 
tiek atpažįstamos iliustracijos, jis 
prieina prie netikėtų (netgi nema-
tytų) kūno padėčių, kuriomis su-
kuria naujus kūnus – trikojus, vie-
nakojus... Ši kūrėjo tyrimo dalis 
išlaisvina, leisdama rastis tam, kas 
įvyksta natūraliai, ką diktuoja pats 
provokuojamas kūnas. Kita, sti-
priau ribas akcentuojanti dalis re-
miasi konkrečių formų kartojimu. 
Sukuriama kompozicija, kuri atlie-
kama vis iš naujo, kaskart apaugi-
nant ją naujomis sąlygomis: pride-
dant muzikinį motyvą, apsiaunant 
sunkius aukštaplatformius batus, 
rankų judėjimą apribojant bokso 
pirštinėmis. Kaskart kompozicija 
pasipildo naujomis spalvomis, at-
sirandančiomis kūnui reaguojant į 
sunkinančias aplinkybes. Taip kurį 
laiką plėtojamas spektaklio veiks-
mas pradeda keisti tyrimo objektą ir, 
greta savo kūno, A. Vantournhoutas 
ima tirti susirinkusią publiką.

Fizinė interakcija spektaklio 
metu žiūrovų valia neįvyksta. 
A. Vantournhoutas retkarčiais 
ieško akių kontakto su publika ir 
jį užmezgęs kurį laiką žiūri į akis. 
Nežinia, ko jis nori, tik akivaizdu, 
kad kažko ieško. Įtampą išlaikan-
tis atlikėjo noras kažką pasakyti ar 
išreikšti leidžia jam prikaustyti pu-
blikos dėmesį net per pauzes tarp 
kompozicijų (tačiau atlikėjas mezga 
ryšį tik su pirmų dviejų trijų eilių 
žiūrovais, todėl aukščiau sėdintieji 
galėjo pasijusti apleisti). Šios aki-
mirkos pirmiausia leidžia žiūrovui 
reflektuoti savo paties reakcijas: ko 
aš tikiuosi iš „Aneckxanderio“, kaip 
noriu jam atsakyti, ar apskritai to 
noriu? Žvilgsnis savaime tokių pa-
mąstymų nekuria – kuria atlikėjo 
energija, kurią jis padovanoja kie-
kvienam atsakančiajam į jo kvie-
timą. O į kvietimą apsikabinti ne-
atsako niekas. Pasibaigus gamtos 
(kūno analizė per gyvūnų elgesio 
prizmę) ir civilizacijos (kartojimas, 
mokantis išlikti ir įtikti užgriūvant 
naujiems sunkumams) tyrimo eta-
pams, nuogas ir šlapias nuo pra-
kaito menininkas artėja link pu-
blikos ištiesęs rankas, žiūrėdamas 
į konkrečius žmones ir kviesdamas 

apsikabinti. Nuo šio žingsnio publiką, 
matyt, stabdo ne lietuviškas šaltu-
mas, o atlikėjo kūno būklė. Nepai-
sant plačios šypsenos ir pasitikė-
jimą keliančių akių, priešais mus 
stovi visiškai nuogas, nuo galvos 
iki kojų prakaitu apsipylęs žmogus. 
Žiūrovo kūnas natūraliai atstums 
tokį „lipnų“ kontaktą siūlantį ne-
pažįstamojo šauksmą, nors, maty-
damas pastangas įtikti ir antrąkart 
prašomas apsikabinti, greičiausiai 
pasijus nejaukiai. Atlikėjas primyg-
tinai neįpareigoja ir juda toliau, ne-
pamiršdamas kartais žvilgtelėti į 
savo „išrinktąjį/ą“.

Po spektaklio susitikęs su žiū-
rovais A. Vantournhoutas prisipa-
žino, kad iš pradžių batai aukštomis 

Tarsi mažas vaikas, klausiantis tėvų, 
ar jo bandymai gyventi kitiems ke-
lia džiaugsmą.

Stiprų postūmį analizuoti 
publiką suteikė spektaklio pa-
baiga – A. Vantournhoutas nusi-
lenkęs nepalieka salės. Jis pradeda 
tvarkytis, tuomet – šokti, suktis. 
Abu spektaklio vakarus publika 
sutriko: spektaklis dar nesibaigė? 
Koks tai sunkus momentas, kai 
visą valandą jauteisi ramus, nes tavo 
vaidmuo buvo nuspręstas už tave, ir 
staiga turi spręsti pats – eiti ar likti? 
Praleisti kažką įdomaus ar pasilikti, 
patiriant tą nepatogų jausmą, kad 
galbūt kaip kvailys stebi tai, kas jau 
nebėra spektaklis. Dalis publikos 
ramiai liko sėdėti ir dar kurį laiką 

patiko spektaklis) ir draugiško „pa-
darėlio“ įvaizdį, taip atpalaiduoda-
mas žmones ir suteikdamas jiems 
prielaidas veikti patiems. Tolesnį 
vaidmenį vaidina publikos narių 
samprata, kas yra atlikėjas, žiūro-
vas ir scenos menas. Būtų įdomu 
sužinoti, kaip į panašaus pobūdžio 
spektaklius lietuviai reagavo prieš 
trisdešimt metų ir kaip reaguos dar 
po trisdešimties.

Publikos tyrimą vainikavo ne-
tikėta reakcija į neplanuotos for-
mos susitikimą su menininku. Po 
antrojo spektaklio susitikimas su 
A. Vantournhoutu įvyko „Menų 
spaustuvės“ kieme – kairėje nuo 
įėjimo sudėlioti sėdmaišiai ir kė-
dės. Diskusiją pradėjo festivalio 

platformomis ir bokso pirštinės 
spektaklyje atsirado dėl noro pa-
gražinti savo proporcijas – kūrėjo 
torsas labai ilgas, o rankos ir ko-
jos santykinai trumpos. Pirštinės ir 
batai pratęsė galūnes, o visos kitos 
funkcijos susiklostė natūraliai. Štai 
tada pradėjo atrodyti, kad spektaklyje 
kur kas daugiau ironijos, nei buvo 
galima suvokti jį stebint scenoje, 
kai žiūrovo kūnas stipriau fiksavo 
skausmą, kylantį daugybę kartų 
matant ant žemės visu ūgiu išsitie-
siantį nuogą žmogų. Visos scenos, 
atrodžiusios it atlikėjo kankynė, 
desperatiškai bandant nepaisyti 
didėjančios naštos ir judėti toliau, 
staiga tampa istorija žmogaus, te-
norinčio tobuliau atrodyti. Šis ne-
natūralus išvaizdos tobulinimas 
paverčia jį gailesčio vertu klounu, 
tikinčiu, kad tapo geresnis, tačiau 
aplinkai gebančiu ištransliuoti tik 
skausmą ir nepatogumą, kurį su-
kelia noras atrodyti kuo standar-
tiškiau. Kankindamasis jis kankina 
mus visus, drauge nuolat rodyda-
mas publikai ženklus, prašančius 
pritarimo, pagalbos, pripažinimo. 

stebėjo spektaklį, dalis išėjo iškart. 
Tačiau dauguma žmonių bent mi-
nutę sustingo, jų kūnams nebeži-
nant, kuriuo vektoriumi judėti to-
liau: stovėti ir žiūrėti, sėstis ir žiūrėti, 
tiesiog išeiti, o gal palengva judėti 
prie durų, apsimetant, kad išeina, 
o iš tiesų pasilikti laiko apsispręsti, 
kol pasieks duris... Štai taip natūra-
liai publika „įmetama“ į aplinkybes, 
kuriose priverčiama tyrinėti save. 

Kol kas pavyko padaryti tokias 
išvadas: jei niekas spektaklyje ne-
nurodo, kaip tuo metu galima elg-
tis, dauguma mūsų publikos nu-
spręs tiesiog stebėti arba blaškysis, 
niekaip negalėdama pasirinkti. 
Spektaklyje „Beytna“ publika ėjo į 
sceną vakarienės tik tada, kai mo-
čiutė konkrečiai pamojo – „dabar 
judėkite prie stalo!“. „Aneckxan-
deryje“ niekas nenurodo, ką tu-
rėtume daryti, tačiau blaškymasis 
įrodo, jog tikime, kad egzistuoja 
teisingas pasirinkimas. Ne! Spek-
taklio metu A. Vantournhoutas 
sukuria nepaprastai mielo (dau-
gybė žmonių būtent tai pirmiau-
sia paminėjo paklausti, kaip jiems 

atmosfera besirūpinantis Vincen-
tas Bozekas, o toliau pats meninin-
kas pasakojo, kaip atsirado vieni ar 
kiti spektaklio elementai, ir kvietė 
publiką užduoti klausimus. Trum-
pas, paprastas ir neįpareigojantis 
pasisėdėjimas kiemelyje simboliš-
kai vainikavo spektaklį, nušviesda-
mas jo kelionių kontekstą ir atlikėjo 
patirtis. Staiga kieme pastebėjau 
kostiumą vilkintį kiek vyresnį vyrą, 
ėjusį į „Menų spaustuvę“ žiūrėti tuo 
metu rodyto spektaklio „Beytna“. 
Atkreipęs dėmesį į porą metrų nuo 
įėjimo įsikūrusį ratelį, jis sustojo ir 
keletą minučių stebėjo, kas vyksta, 
kartais pasidairydamas, tarsi ieš-
kotų aplinkinių paaiškinimo ar pri-
tarimo. Matyt, jautėsi panašiai kaip 
mes, nežinodami, ar „Aneckxan-
der“ jau baigėsi, ar tai, ką matome, 
vis dar yra spektaklio dalis. Ar toks 
neformalumas valstybės ir savival-
dybės įstaigų remiamuose, vadina-
muosiuose rimtuose, renginiuose 
yra netikėtas? Jei taip – tikėkimės, 
kitąmet atrodys kitaip.

Alexanderis Vantournhoutas spektaklyje „Aneckxander“ B. Grieten so n uotr .
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T e a t r a s

Masalskio teatro kelionės
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio „Mūsų miestelis“ gastrolės Vilniuje 

Daiva Šabasevičienė  

Gegužės 5 d. į Vilniaus miestelį at-
važiavo Klaipėdos miestelio teatras 
ir atvežė XX a. pradžios JAV mies-
telio istoriją, kuri taip ir vadinasi: 

„Mūsų miestelis“. Šio spektaklio tar-
pinė stotelė – dar vienas miestelis – 
Kaunas, mielai savo globon priėmęs 
Klaipėdos jaunimo teatrą. Šių metų 
sausio 4 d. Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre įvykusi Thorntono 
Wilderio „Mūsų miestelio“ prem-
jera tapo dviejų teatrų įvykiu.

Įbristi į tą pačią upę neįmanoma, 
tačiau tame pačiame teatre vėl sta-
tyti 1982 m. Gyčio Padegimo reži-
suotą ir 19 metų vaidintą to paties 
autoriaus tą patį kūrinį ne tik rizi-
kinga, bet ir prasminga. Tuos, kurie 
senus laikus mena maironiško ro-
mantizmo veikiami, neišvengiamai 
kankins nostalgija ne tik tuomečio 
Kauno valstybinio dramos teatro 
spektakliui, bet ir savo išgyven-
tiems jausmams, o tiksliau – savo 
jaunystei. Tie, kurie ateis į naują 
Wilderio pastatymą be išankstinių 
nuostatų, taip pat patirs mažą teatrinį 
stebuklą, nes santykinai mišri ko-
manda sugebėjo ne tik įminti pa-
grindines šios nuostabios pjesės 
mįsles, bet ir sukurti tai, ko šian-
dien teatrui labiausiai trūksta, – 
tikrumą. Drąsu šiandien nekurti 
teatrališko teatro. Drąsu nenaudoti 
sudėtingų priemonių, drąsu mies-
telio istoriją suvaidinti tarp dviejų 
stalų ir kėdžių.

Jaunasis režisierius Darius Raba-
šauskas turėjo pagrindinį kozirį – 
Valentiną Masalskį, kuris Lietuvai 
svarbus lygiai taip pat, kaip ir Pu-
litzerio premija apdovanotas ameri-
kietis Wilderis. Šiandien kostiumų 
dailininkai gali būti ramūs, nes Ma-
salskiui net drabužių kurti nerei-
kia. Jo gyvenimiškas kostiumas jau 
kelintame spektaklyje naudojamas 
kaip kokybės simbolis. Ir niekam nė 
motais, kad tai tas pats švarkas su 
tokiomis pat kišenėmis ir tokiomis 
pat sagomis. Svarbu, kad scenoje 
dar kartą gali pasilabinti su šiuo 
aktoriumi, kuriam galų gale bū-
tent toks kostiumas suteikia gali-
mybę būti dokumentiškai tiksliam, 
o kartu savo vaidybos metafizika 
apskritai išsinerti iš kostiumo kaip 
iš tam tikro kevalo ir likti laisvu kū-
rėju mūsų akivaizdoje. 

Dar 1985 m. suvaidinęs „Pamišė-
lio užrašus“ (rež. Gytis Padegimas), 
jis savo Popryščinui „padovanojo“ 
seną tėvo lietpaltį. Ką reiškia šiam 
scenos meistrui kostiumas, Ma-
salskis taikliai nusakė prieš gerą 
dešimtmetį: „Kai man sako: tu ge-
rai vaidini, aš iškart sakau: čia ne aš 
vaidinu, vaidina mano proseneliai, 
tėvai. Tėvas Anicetas, amžiną atilsį. 
Su jo lietpalčiu, vaidindamas „Pa-
mišėlio užrašuose“, apkeliavau visą 

pasaulį – iki Niujorko. Aš galėjau 
apsivilkti ką nors kita. Bet ne, man 
buvo svarbu jo rūbas. Jis mane iš-
mokė, kas yra arkliai, kas yra Du-
bysa. Kaip mylėti arklius. Nuva-
žiavau į Niujorką, prieš spektaklį 
glostau lietpaltį ir sakau: va, matai, 
Anicetai, ir tu su manimi. Jeigu tu 
supranti, kad esi ta saga, gerai įsi-
klausai į tai, ką tau davė, kas į tave 
yra prikrauta, tai gal ir gali pradėti 
kažką.“ (Užrašė D. Š.) 

„Didvyrių aikštėje“ (2015) Ro-
berto Šusterio paltas taip pat buvo 
masalskiškas. „Mūsų miestelyje“ 
yra švarkas, kuris „atkeliavo“ iš 

„Nuolankiosios“ laikų (2002). Tru-
putį keitėsi spalva, sukirpimas, bet 
esmė – Masalskiui „prilipęs“ drabu-
žis. Miltų to švarko kišenėse spek-
taklyje „Autonomija“ (2018) nešio-
tis nereikia, šiandien visi Lietuvos 
teatrai pasiruošę pasiūti po tokį 
švarką, kad tik šis teatro mohikanas 
pas juos vaidintų. „Autonomijoje“ 
Valentinas vaidina Valentiną, kaip 
ir anksčiau Árpádo Schillingo su-
kurtame „Didžiame blogyje“ (2015), 

„Mūsų miestelyje“ jis taip pat vai-
dina sau artimą žmogų – Režisierių.
Pastaruoju metu smarkiai išnaudo-
tas pasaulinių režisierių Masalskis 
su pasimėgavimu grįžo į tikruosius 
savo sielos namus: „Mūsų mieste-
lyje“ jis trapus, jautrus, netgi sa-
vaip tylus. Mes įpratę girdėti šiek 
tiek pakeltą jo balsą, groteskiškas 
intonacijas... O Masalskiui svarbu 
būti tokiam, koks jis gyvena spek-
taklyje „Mūsų miestelis“.  

Scenoje uždangos nėra, tuščią 
erdvę pamažu užpildo miestelio 
gyventojai, dvi kaimynų šeimos 
susineša savo kuklų inventorių – 
po stalą, kėdes (scenografė Laura 
Luišaitytė). Misis Gibs ir misis 
Veb užtiesia staltieses, sudėlioja 
tik forma ir spalva besiskiriančius 
indus... Viskas kaip danguje, taip ir 
žemėje. Beje, nors abi šeimininkės 
ir stengiasi tvarkingai padengti sta-
lus pusryčiams, viena staltiesė lieka 
gan kreivai užtiesta, kita – su užsi-
lenkusiu kampu. Krystianas Lupa 
sustabdytų spektaklį, pamatęs tokį 
neatidumą detalei. Ir jis būtų tei-
sus, nes ir šiuokart už manęs sė-
dinti moteris pusę veiksmo bam-
bėjo, kodėl taip kreivai užtiesta 
staltiesė. Didelė scena detales išdi-
dina it mikroskopas. Tačiau, nepai-
sant pernelyg supaprastintų vietos 
aplinkybių, didysis spektaklio sma-
gratis buvo įsuktas gana sėkmingai. 

Spektaklyje vaidinantis Režisie-
rius Masalskis, atėjęs į avansceną, 
trumpai pristato nedidelį tipinį JAV 
miestelį ir jo gyventojus. Tekstą jis 
sako intonuodamas taip, tarsi kal-
bėtų apie savo vaikystės Ariogalą. 
Gali justi aktoriaus meilę ir ma-
salskiškai užslėptą šelmišką šypse-
nėlę. Jam svarbu išreikšti ne asme-
ninę patirtį, bet atvirą meilę tiems 

žmonėms, su kuriais lemta kartu 
gyventi ir kurti. Masalskio meilė 
artimui regima, ji išskirtinė. Su-
pranti, dėl ko Masalskis visą gyve-
nimą teatre.

Masalskis – lyg iškalbingas teatro 
filosofas, primenantis Thomo Bern-
hardo „Senųjų meistrų“ Rėgerį, per-
sonažą, kuris bėgdamas nuo išorinio 
pasaulio ir ieškodamas ramios vietos 
mąstyti jau daugiau kaip 30 metų 
kas antrą dieną eina į muziejų žiū-
rėti Tintoretto paveikslo. Tik šiuo 
atveju Masalskis jau penkta dešim-
tis eina ne į muziejų, o į teatrą. Jis 
nesistengia scenoje kovoti su žmo-
nių ribotumu ir bukumu, jam už-
tenka atviro žvilgsnio, gyvų akių, 
atskleidžiančių tokias pat dvejones 
kaip ir visų mirtingųjų. Trijų dalių 
spektaklį Režisierius skiria tiems, 
kurie skuba gyventi, ragina juos 
sustoti ir pamatyti savo artimuo-
sius gyvenimo laiko saloje.

Masalskiui teatras ir yra namai. 
Kaip fantomas, užkariavęs Klaipė-
dos miestelį, jis nepamiršta savo 
partnerių ir iš anksčiau kurtų spek-
taklių. Ištikima jo kūrinių palydovė 
yra Diana Anevičiūtė, vienas nau-
jausių atradimų – Vitalija Mockevi-
čiūtė. Abi aktorės spektaklyje – raiš-
kios, girdimos, matomos. Gal taip 
atsitiko ir dėl to, kad jos vaidino 
savo namuose – Lietuvos nacio-
naliniame dramos teatre. Valerijus 
Jevsejevas ir Rimantas Pelakaus-
kas taip pat nesunkiai įvaldė erdvę, 
kurioje ir mintis skleidėsi prasmin-
gai. Jauniesiems aktoriams kartais 
pritrūkdavo elementaraus balso 
valdymo, raiškesnės dikcijos. Su-
sidarė įspūdis, kad kai kuriems 

jų vaidinti svarbiau nei sceniškai 
mąstyti. Ši pjesė neskubri, visomis 
prasmėmis lėta. Ji nereikalauja 
kančios perkreiptų veidų. Wilde-
rio „Mūsų miestelis“ spinduliuoja 
grožiu iš vidaus. Toks laisvas ir raiš-
kus pasirodė Simonas Lunevičius ir, 
aišku, didelį krūvį Klaipėdos jau-
nimo teatre vežantis Donatas Stakė-
nas. Objektyviai įvertinti atvežtinį 
spektaklį sunku, juo labiau kad tuo 
pat metu Mažojoje scenoje vaidi-
namo spektaklio garsas trukdė jo 
tolygumui. 

Kaip ir Masalskis, spektakliuose 
nelieka nepastebėta ir kompozitorė 
Nijolė Sinkevičiūtė. Šiame spek-
taklyje muzika skamba minimalis-
tiškai, jos yra tik tiek, kiek ji gali in-
tegruotis į spektaklio audinį. Tačiau 
jai tenka išskirtinis dėmesys – kaip 
nematomam personažui. „Mūsų 
miestelyje“ giedamos giesmės, ak-
toriai gyvai groja ir dainuoja, visų 
balsai išlavinti. Apskritai galima 
pastebėti, kad šiandien Klaipėdos 
jaunimo teatras – vienas muzika-
liausių teatrų Lietuvoje. O tai, kad 
gera muzika spektaklyje pateikiama 
su didžiule pagarba – taip pat Ma-
salskio mokykla.

Masalskį kadaise pamokė tas 
pats Thomas Bernhardas, „Įpro-
čio jėgoje“ leidęs tik finale realiai 
išgirsti Franzo Schuberto „Forellen“. 
Dermės ieškojimas – nuolatinė Ma-
salskio teatro būsena. Ir nesvarbu, 
kas padeda kurti šį teatrą, jo bruo-
žai visada atpažįstami.

Kadaise skambant Schubertui at-
rodė, kad veiksmas mus perkėlė į 
filharmoniją, o pasigirdus „Mūsų 
miestelio“ aktorių chorui, kuriam 

profesionaliai akompanuoja aktorė 
Rugilė Latvėnaitė, nesunkiai buvo 
galima įsivaizduoti, jog esi bažny-
čioje. Vilniuje spektaklis vaidin-
tas Motinos dienos išvakarėse, to-
dėl visas jausminis fonas buvo dar 
jautresnis. Žmonės salėje verkė, 
nes girdėjo ne ilgai repetuotą, iš-
jaustą gražių žmonių spektaklį, o 
raginimą susimąstyti apie amžinus 
dalykus, apie tai, dėl ko ir apie ką 
rašė dramaturgas: „Yra dalykų, ku-
riuos visi žinom, bet nedažnai pa-
galvojam apie juos. Visi žinom, kad 
yra kažkas amžina. Ir tai ne namai, 
ir ne vardai, ir ne žemė, ir net ne 
žvaigždės... Kiekvienas širdies gilu-
moje žino, kad yra kažkas amžina, 
ir tas kai kas susijęs su žmogumi. 
Visi didieji žmonės, kada nors gy-
venę, jau penki tūkstančiai metų 
mums tą tvirtina, ir vis dėlto net 
keista, kaip žmonės tą nuolat už-
miršta. Kiekvieno žmogaus giliau-
sioje gelmėje yra kažkas amžina.“ 

Visi aktoriai – ir anksčiau išvar-
dinti, ir kiti: Asta Zacharovaitė, 
Artūras Lepiochinas, Gytis Lem-
kys, Donatas Želvys, Vaiva Kveda-
ravičiūtė, Paulius Kavoliūnas, Ieva 
Pakštytė, Marija Žemaitytė, Laima 
Akstinaitė, Gediminas Povilavi-
čius, Kristupas Biržietis, Paulius 
Pinigis – spektaklyje priminė, kad 
būtina pamilti paprastus dalykus. 
Nors kai kurios scenos ir šlubavo, 
įvyko mažas stebuklas – spektakliu 
pasruvo gyvenimo laikas. Tai pras-
mingas šio „Mūsų miestelio“ atei-
ties ženklas.

„Mūsų miestelis“ D. Stankev ičiaus  n uotr .
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T e a t r a s

Mirusieji neprisikels, kad paliudytų tiesą
Oskaro Koršunovo „išvirkščio teatro“ idėja

Rimgailė Renevytė

Federico García Lorca yra rašęs: 
„Tik išlauždamas visas duris, teatras 
gali save pateisinti matydamas savo 
akimis, jog įstatymas – tai siena, iš-
tirpstanti nuo menkiausio kraujo 
lašo.“ Nors ir retai (o šiais laikais 
ir visai nebemadingai), kartais nu-
tinka taip, kad dar prieš leisdamas 
suabejoti, kam viso to apskritai 
reikia, teatras pasiglemžia viską ir 
savo medija paverčia pačius kūrė-
jus. O tada svarbiausia tampa tik 
viena: kaip ištrūkti iš teatro? Kaip 
teatro melas gali virsti tiesa nepra-
liejus kraujo? Ar įmanoma teatru 
paneigti patį teatrą? Ar tasai atstu-
mas tarp vaidinančio aktoriaus ir 
jam tai daryti leidžiančio žiūrovo 
išties neįveikiamas?

Apie Oskaro Koršunovo spek-
taklius „Hamletas“, „Dugne“ ir 

„Žuvėdra“ kalbėta bei rašyta daug. 
Nieko keista, juk išties buvo apie 
ką kalbėti. Tad kam darsyk būtent 
dabar reikia visa tai prisiminti, kai 
po paskutinės šios trilogijos da-
lies – „Žuvėdros“ premjeros pra-
ėjo jau daugiau nei ketveri metai? 
Visų pirma todėl, kad vienalaikis 
šių spektaklių egzistavimas ėmė 
formuoti naują vientisą teatrinį 
kūną, jo persidengiantys mecha-
nizmai, rezonuodami tarpusavyje, 
ėmė išgauti vis kitus sąskambius 
ir patys vienas kitą interpretuoti. 
Spektakliai tapo taip vienas nuo 
kito priklausomi, kad jau nebeįma-
noma Dariaus Meškausko Barone 
nematyti pražuvusio Hamleto, o Ra-
sos Samuolytės Nastioje – ištirpusios 
Ofelijos, Nelės Savičenko Gertrū-
doje nerasti sūnų užmiršusios Ar-
kadinos ar žiūrint į Dainiaus Gave-
nonio žmogžudžiu prisistatančio 
Satino tiesmukumą nepastebėti 
pamišusio Klaudijaus. Taip pat ir 
todėl, kad liko šis tas nepasakyta: 
net ir įžvelgus vientisą ir nuoseklų 
skverbimąsi į patį teatro iliuzijos 
atskleidimą šiuose spektakliuose, 
svarbiausias orientyras vis vien iš-
liko Treplevo žadėtų naujų teatri-
nės raiškos formų paieška. O toliau 
stebint tai, kas vyksta, kyla nemažai 
abejonių, ar čia apskritai norėta pri-
lygti kokioms nors novatoriškoms 
užsienio kūrėjų Čechovo interpre-
tacijoms (kurių, tikiu, režisieriui 
teko nemažai matyti nuolat blaš-
kantis po festivalius), pasivyti šiuo-
laikinio teatro tendencijas ar prana-
šauti naują teatrinę kalbą. Gali būti, 
kad už naujas ar senas formas šiuo 
atveju kur kas svarbesnė ir net radi-
kalesnė buvo pačios formos ar režisūros 
problema, aktoriaus vaidybos klausi-
mas ir kūrėjo akistata su savimi. Tra-
dicijos ir formos svarstymas nuolat 
ją ardant, žiūrovo artumo tyrinėji-
mas, mėginimas sustoti ir pagaliau 
išdrįsti savęs paklausti, kokia viso to 

prasmė, veikiausiai ir buvo tai, ką 
Koršunovas išvydo „Hamleto“ veidro-
džiuose, išgirdo „Dugne“ pasiko-
rusio aktoriaus tyloje ir galiausiai 
išrėkė Treplevo netikėjimu „Žuvėdroje“. 
Būtent todėl, kad atsakyti į šiuos 
klausimus reikštų nugalėti ir to-
dėl pralaimėti prieš patį teatrą, šie 
spektakliai nesensta ir nesibaigia. 
Bet kokia vaidyba nuo šiol privalėjo 
atsakyti už bet kokį melą. Reikėjo 
grąžinti duoklę iliuzijai.

Ko gero, būtinybė kalbėti apie 
patį teatrą išsikristalizavo „Ham-
lete“. Tamsi scenos dėžutė, pa-
versta teatro užkulisiais, jau savaip 
išduoda, kad visa tai „tik“ teatras: 
aktoriai vaidina personažus, vai-
dinančius aktorius, aiškiai mani-
puliuojama scenos riba, aktorių 
skiriančia nuo žiūrovo. Ši riba čia 
ir tampa svarbiausia, nes pats žiū-
rovas „Hamlete“ dar neturi „kūno“. 
Nors čia jis jau yra pastebėtas (iš 
tiesų stebimas nuo ankstyvųjų Kor-
šunovo spektaklių) ir suvokta būti-
nybė būti kartu viename laike, pats 
žiūrintysis dar nėra įaudžiamas į 
spektaklio medžiagą, jis čia veikiau 
struktūrinis teatrinio mechanizmo 
demaskavimo saugiklis, kuriuo 
spektaklyje tampa ir pats Hamletas. 
Koršunovo sukonstruota Danija, 
kurioje Hamletas jaučiasi lyg kalė-
jime, – ta pati scenos erdvė, iš visų 
pusių spaudžiama grimo kambario 
stalų ir veidrodžių, tarp kurių savo 
pačių kaukių ir atspindžių yra įka-
linti ir Shakespeare’o personažai bei 
aktoriai. Veidrodis „Hamlete“ at-
rodė esanti saugi aktoriaus akistatos 
su pačiu savimi metafora, netikėtai 
atvėrusi teatro bedugnę: ar aktorius, 
veidrodyje stebintis savo personažą, 

kad ji pati ėmė griauti save iš vidaus. 
Dėl režisieriaus pasirinktos strate-
gijos atskleidžiamas visas aktorys-
tės veikimo mechanizmas, tiesa 
išsakoma tiek, kiek meluojama, o 
meluojama tiek, kiek sakoma tiesa. 
Ne tik Hamletas, „Pelėkautų“ sce-
noje vaidinantis karaliui jo išdaviką, 
taigi ir jį patį, išduoda tėvo žudiką, 
bet ir pats Klaudijus, šioje scenoje 
tapęs auka, pasirodo kaip aktorius, 
išduodantis save čia pat priešais 
mus. Tačiau kas lieka nusiplėšus 
šias kaukes? Tyla?

„Dugne“ prasideda tada, kai vis-
kas jau baigta. Galbūt su teatru, 
galbūt su aktoriais ar svetimais 
gyvenimais. Žiūrovai ateina jau per 
vėlai. Kada įvyko tasai jau, sunku 
pasakyti, galbūt vos tik į salę pa-
tekus svetimam žiūrovo žvilgsniui, 
o gal tada, kai „Hamleto“ aktoriai 
nulipo nuo scenos. Aktorius „Du-
gne“ jau nebeturi veiksmo, kuriuo 
galėtų prisidengti kaip personažas, 
bet dar turi jo pasakojimą, jaučia 

Atsidūrę ankštoje ir vienodai ap-
šviestoje erdvėje be jokių uždangų 
ir pakylų, aktoriai ir žiūrovai ne-
išvengiamai tapo bendru spektaklio 
kūnu: tik todėl, kad žiūrovas yra 
čia pat ir visa tai stebi, aktorius 
gali ištverti save. Žiūrovo žvilgs-
nio erdvės ribos čia virsta vienin-
tele aktoriaus egzistavimo galimybe. 
Sykį tapę liudininkais, tampame ir 
jų likimais. Įprasto aktoriaus ir žiū-
rovo sąmokslo („aš apsimetu, kad 
tavęs nėra, o tu apsimeti, kad manęs 
nematai“) nebelieka, nes esant to-
kioms spektaklio aplinkybėms nu-
tinka būtent priešingai – aktoriaus 
ir žiūrovo kontaktas tampa gyvybiš-
kai svarbus. Tad viso to įspraustas į 
kampą aktorius galiausiai nebeturi 
kitos išeities, kaip tik prisipažinti, 
ir todėl čia jis jau tiesiogiai ir pa-
prastai kreipiasi į žiūrovus: „Kas 
norėtų išgerti už žmogų su Dai-
niumi, kuris vaidina Satiną?“ Toks 
visa sujaukiantis tiesus personažo 
atsiskyrimas leido pamatyti visiškai 
pažeidžiamą aktorių ir smarkiai su-
abejoti, ar atskleistas vaidybos me-
las vis dar gali būti melas. Jei teatre 
negalima nevaidinti, tai bent galima 
neapsimesti, kad vaidini, ir šitaip 
išgauti atvirkščią efektą. Pabaigoje 
pasikorusio Aktoriaus lūpomis nu-
skambantis lengvas ir tolygus pras-
minio krūvio nebetekęs Hamleto 
monologas pagaliau tampa tikra 
epitafija tradicijai.

„Žuvėdroje“ forma jau galutinai 
susilydo su turiniu. Kūrėjai pasi-
lieka tuščioje, sakytum, net steri-
lioje erdvėje, kurioje yra tik akto-
rius, – ne žmogus, ne žiūrovas, o 
paradoksaliu būdu apčiuopta tar-
pinė erdvė tarp to, kas dar nėra per-
sonažas ir to, kas jau nebėra perso-
nažas. Spektaklis taip ir neprasideda 
visą pirmąjį veiksmą, veikėju čia 
tampa pati publika, kuriai priklauso 
ir aktoriai: vieni kitų laukiantys, 
vieni kitų tiesiai klausiantys, ar tai, 
kas vyksta, jau iš tiesų „prasidėjo“, 
ar jie jau „įžengė“ į sceną, ar dar 
tik ruošiasi įžengti. „Dugne“ net ir 
pirmas žiūrovas visuomet pasirodo 
pavėlavęs, nes viskas jau seniai pa-
sibaigę, o „Žuvėdroje“, priešingai, 

veiksmas niekaip negali prasidėti. 
Skirtingi aktorių ir žiūrovų poliai 
čia susilieja tada, kai abiem pusėms 
leidžiama išgyventi tą patį: aktoriai 
tampa žiūrovais laukdami Treplevo 
spektaklio ir nebetenka privilegi-
jos kontroliuoti veiksmą, o žiūro-
vai laukia to, kas įvyks spektaklyje, 
kuris dar nevyksta arba kaip tik jau 
liovėsi vykęs. Bet būtent šis pertrū-
kis ir tampa svarbiausia akimirka, 
kai išties nevyksta nieko, laikas su-
stoja ir nebelieka nei „aktorių“ (ką 
jau kalbėti apie personažus), nei 

„žiūrovų“ vaidmenų (juk ir žiūro-
vas tam tikra prasme visuomet yra 
režisuojamas). Kai režisūra pati 
save nutraukia.

Kita vertus, šiai intymiai scenos 
erdvei pasirinkta specifinė, save ar-
danti aktorinė „strategija“ – į sceną 
perkeliami teatro užkulisiai, žiūro-
vas gali stebėti tą įkūnytą priešta-
ravimą tarp aktoriaus ir personažo. 
Prieštaravimą, kuris čia pasirodo 
vien kaip gryna įtampa, sulaikyta 
forma, virtusi savo turiniu. Ko gero, 
ši įtampa ir tapo pagrindine tema, 
kurią padiktavo paties spektaklio 
forma, nors režisierius, rodos, aiš-
kiai suvokė, kad net ir toks perso-
nažo „nuogumas“ vis vien nesu-
griaus teatrinės iliuzijos, o tik ją 
atskleis. Todėl reikėjo ieškoti dar 
ir tokių įtampos taškų, kurie patys 
priešintųsi ir nepasiduotų nei re-
žisieriui, nei aktoriui. Tai tie mo-
mentai, kai nutrūksta Konstantino 
spektaklis, kai įvyksta sūnaus ir mo-
tinos konfliktas, kai antros dalies 
pabaigoje pasirodo Nina. Jų kon-
centracija visais atžvilgiais tokia 
didelė, kad forma čia jau nebegali 
būti nuspėjama, pats aktoriaus kū-
nas pasiekia tokį kraštutinumą, jog 
nebelieka, nes net nebegali būti jo-
kio aiškaus, t.y. surežisuoto, gesto, 
tono ar emocijos. Ir tik, rodos, dėl 
beveik neįmanomo atsitiktinumo 
viskas apskritai dar nesugriūva.

Visi šie trys spektakliai vaikšto 
savo pačių paribiais ir kiekvieną 
sykį pripažįsta negalimybę nei 
pradėti, nei baigti, nei apskritai iš-
trūkti (o kur?). Bet sykiu jie sugrą-
žina prieštaringą teatro prigimtį – 
mėginti ją įveikti gali tik galutinai 
pasiryžęs „išsirgti“ šia mirtina liga. 
Tik kas toliau, jei ne tyla? Juk gal-
būt išties, kaip manė Franzas Kafka, 
ištverti sirenų tylėjimą yra kur kas 
sunkiau nei jų dainavimą. Viena iš 
galimybių – visai kitas kraštutinu-
mas, nors lygiai tiek pat nekaltas, 
absoliutus ir grynas, – susigrąžinti 
siautėjantį teatrą atgal į pradžią, į 
giliausius teatro iliuzijos požemius, 
kur vis dar girgžda senas žaislinis 
Jelizavetos Bam arkliukas, kur tiesa 
skamba kaip įžūliausias kliedesys 
ir šmeižtas, o tikrovė tėra bjauri 
haliucinacija. 

yra tas, kuris stebi, ar tas, kurį stebi? 
Ar aktorius čia netampa savo paties 
personažo personažu? Šitaip neju-
čiomis „Hamlete“ ėmėsi spręstis pa-
ties aktoriaus išlikimo klausimas: 

„nelyginant veidrodį laikyti prieš 
gamtą“ ar pačiam būti ta gamta, 
kuri jame ir atsispindi groteskiško 
ir kruvino pačiam sau į veidą spjau-
nančio teatrališkumo fone. Žings-
nis po žingsnio Koršunovas reži-
sūrą vedė iki tokio kraštutinumo, 

jo pagiežą, prarastą tikrovę ir pra-
rastą gyvenimą. Būtent šis veiksmo 
atsisakymas ir leido dar labiau su-
tramdyti personažą ir dramaturgiją, 
kurie reikalautų vaidinti. Kartu ne-
beliko ir jokio saugaus atstumo, nes 
iš personažo atėmus jo dabartį ji 
visa perėjo aktoriui. Teliko išbūti. 

Išnykus ketvirtajai sienai, akto-
riai žvelgia tiesiai į veidrodį, kuriuo 
šįkart virto pati publika ir visa at-
sakomybė meluoti krito būtent jai. 

„Hamletas“

„Žuvėdra“

D. Matv ejevo n uotr aukos
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D a i l ė ,  M u z i k a

Julijus Grickevičius

Gegužės 3 d. Vilniuje, gegužės 4–5 d. 
Šeduvoje įvyko trečiasis tarptautinis 
perkusijos festivalis „Ritmo viražai“. 
Per keletą dienų festivalis ir jo meno 
vadovas Arkadijus Gotesmanas pa-
teikė koncentruotą programą, sle-
piančią ne vieną meninį iššūkį. Ypač 
kai festivalis vyksta Šeduvoje, kur 
retai skamba džiazas ar impro-
vizacinė muzika. Kaip tik į šiuos 
žanrus festivalio rengėjai šiemet ir 
nusitaikė. Už gana sudėtingą pro-
gramą vietos publika atlikėjams at-
silygino atvirumu ir drąsiai žengė 
paskui savo muzikinius vedlius į 
improvizacinės muzikos kosmosą.

Festivalis prasidėjo sostinės džiazo 
klube „Jazz Cellar 11“, čia pasirodė 
Lietuvoje pirmą kartą viešintis JAV 
saksofonininkas Seamusas Blake’as. 
Šiai viešnagei suburtame kolektyve 
grojo Dmitrijus Golovanovas, Arka-
dijus Gotesmanas, latviai Reinis Ozo-
liņis ir Denissas Paškevičius – vienas 
pagrindinių džiazo plėtotojų Rygoje. 
S. Blake’as – itin įdomios biografijos 

Pretekstas aplankyti Šeduvą
Mintys po tarptautinio perkusijos festivalio „Ritmo viražai“

muzikas. Gimęs Vankuveryje, Ka-
nadoje, augęs Londone, studijavęs 
Berklio muzikos koledže, į karje-
ros aukštumas pakilo JAV, ypač po 
prestižinio Theloniouso Monko 
konkurso 2002-aisiais. Saksofoni-
ninkui šis konkursas atvėrė kelius 
bendradarbiauti su Herbie Han-
cocku ir Wayne’u Shorteriu. Tarp 
jo scenos partnerių yra ir kitų įžy-
mybių: Johnas Scofieldas, Antonio 
Sanchezas, Billas Stewartas, Alexas 
Sipiaginas, Gonzalo Rubalcaba ir t.t. 
Beje, į Lietuvą jis atskrido iš Pary-
žiaus, kur pastaruoju metu ir gy-
vena. Kokia prie pasaulio didmies-
čių pratusiam menininkui pasirodė 
Šeduva, galime tik spėlioti. Pirmąją 
festivalio dieną jis surengė susiti-
kimą su publika. Didelę jos dalį su-
darė Vilniaus kolegijos studentai, 
koncertavę popiet. 

Pirmąją dieną tęsė „G Bop Or-
chestra“, subūręs improvizacinės ir 
eksperimentinės muzikos kūrėjus 
iš Danijos, Norvegijos, Didžiosios 
Britanijos ir Lenkijos. Šeši jaunuo-
liai pateikė visiškai savitą garso ir 
improvizacijos sampratą, žavėjo 

susiklausymas ir pagarba garsui, at-
likėjų susitelkimas. Tiesa, šis kolek-
tyvas įtrauktas į festivalio programą 
neatsitiktinai, jį rekomendavo vie-
nas šio ansamblio narių mokytojų 
Kopenhagos ritmo konservatorijoje, 
pirmojo festivalio „Ritmo viražai“ da-
lyvis perkusininkas Peteris Bruunas.

Šeštadienį  festivalyje įvyko dar 
du koncertai. Pirmajame pasirodė 
perkusininkas Gintas Gascevičius, 
saksofonininkas Denissas Paškevi-
čius ir aktorė Monika Šaltytė. G. Gas-
cevičius labiau pažįstamas roko 
pasaulyje, siejamas su grupe BIX, 

„Kitava“, „Gin Gas“. Tačiau šiame 
projekte jis atsiskleidė visiškai ki-
tokiu amplua – girdėjome subtiliai 
sujungtą aktorės skaitomą Donaldo 
Kajoko, Gintaro Grajausko poeziją 
ir G. Gascevičiaus perkusijų, garso 
įrangos arsenalą. Festivalį užbaigė 
jo meno vadovas Arkadijus Gotes-
manas ir saksofonininkas Liudas 
Mockūnas, pateikę prieš dešimtmetį 
sukurto Viačeslavo Ganelino kūrinio 
trimitui ir mušamiesiems „Dusiah“ 
interpretaciją. Duetu abu impro-
vizacijos didmeistriai pasirodė po 

ilgo laiko, tačiau intuityvi jų komu-
nikacija, improvizacijos dramatur-
gija verčia jų laukti ir didžiuosiuose 
festivaliuose. 

Toks buvo perkusijos festiva-
lis Šeduvoje. Aukšta programos 
kartele jis stebina lygiai taip pat, 
kaip ir meno vadovo entuziazmu. 
Perkusija, mušamieji instrumen-
tai šiam festivaliui tik preteks-
tas, ašis, priemonė, aplink kurią 
kuriama daugiaplanė muzikinė 
programa. A. Gotesmanas yra su-
rengęs ne vieną festivalį, tačiau šis 

bandymas – jau beveik piligrimystė 
bandant sukurti traukos vietą ten, 
kur ją sukurti sunkiausia. Festiva-
lis dar nesulaukė didelio pripaži-
nimo tarp vietos gyventojų, tačiau 
į jį jau žvalgosi kultūros gerbėjai iš 
Šiaulių ir Radviliškio. Šį kampelį at-
rasti skatins ir po kelerių metų iškil-
siantis „Dingusio štetlo“ muziejus. 
Į jo kapsulės įkasimo ceremoniją 
atvyko valdžios ir kultūros viršū-
nėlės. Tačiau daugelis jų festivalio 

„Ritmo viražai“ į savo dienotvarkę 
dar neįtraukė...

Paliekant postresinę būseną
Vytauto Viržbicko paroda „Mirtinose mintyse“ galerijoje „Vartai“

Monika Valatkaitė

Prancūzų filosofo René Descartes’o 
visiems žinomas teiginys – „Mąs-
tau, vadinasi, esu“ išreiškia, kad 
mąstymo procesas padaro žmones 
gyvus. Tačiau ši frazė yra sulaukusi 
daug ją polemizuojančių, inver-
siškų modifikacijų. Viena – „mąs-
tau, vadinasi, negyvenu“ oponuoja 
tuo, kad egzistenciniai klausimai 
dėl baimės (išlikti) neretai sukausto 
žmogų, priverstą užsidaryti galvoje 
ir nebefunkcionuoti įgyjant patirtį 
per sąveiką su fiziniu pasauliu. Apie 
kūną paralyžiuojančią būseną, kai 
norisi susisukti į embriono pozą 
destruktyvioje realybėje, pasakoja 
jaunosios kartos skulptorius Vytau-
tas Viržbickas parodoje „Mirtinose 
mintyse“.

Kertinė ekspozicijos ašis – ap-
mąstymų sukeltas negatyvus jaus-
mas, viena vertus, atskleidžiamas 
parodos pavadinime vietininko 
linksniu, kuris referuoja į užsisklen-
dimą. Nors tai gali būti interpre-
tuojama kaip kovingas užsispyrimas, 
neatmetamas priešingas aiškinimas – 
pasidavimas paveiktas aplinkos spau-
dimo arba asmeninių fobijų. Būtent 
raktažodis „mirtinose“ sufleruoja, kad 
mintys – spąstai: kam atsitiktinumo 
pelėkautai, kam rizikos vilkduobė, 
o kam buvimas viename kambaryje 
su voru. Pusiausvyra tarp kraštu-
tinumų „viskas arba nieko“ lemia 

skirtingą įsitraukimą į visuomeninį 
gyvenimą. 

Nors parodos autorius teigia, kad 
kūriniais reflektuoja klasių pasiskirs-
tymą tarp užimančio aukštą pozi-
ciją individo ir, Viržbicko žodžiais 
tariant, „(...) baltųjų Porsche džipų 
dūmų uostytojo“, susidaro įspūdis, 
kad parodoje apskritai reikšmin-
gesnė ne materialinės žmogaus pa-
dėties, o veiksnumo sociume opo-
zicija. Veiklus, drąsus vs pasyvus, 
baimingas. Akistatos dualizmas 
renkantis tarp saugumo ir rizikos 
pozicijų juntamas kontrastingu eks-
pozicijos išdėstymu dviejose „Vartų“ 
galerijos patalpose. 

Viena jų apipavidalinta baltai ir 
išlaikiusi atgauto antro kvėpavimo 
pojūtį erdvėje tarp organinio me-
džiagiškumo (medžio, kailio) kū-
rinių. Antroji – tankiai apstatyta, 
įspraudžianti į kampą juodomis 
sienomis bei plastiku apdangstytų 
kūrinių su dominuojančiu tamsiu 
koloritu. Vienaip ar kitaip abi eks-
pozicijos dalis riša streso provokuo-
jamas savisaugos instinktas, pasi-
reiškiantis kaip neadekvati euforija 
arba stingdanti disforija, kai nebe-
žinai, ar bandai sau padėti ir pa-
gauti blusą uodegikaulio srityje, ar 
pakenkti žalodamasis, draskydama-
sis („Sumuštinis su pastangom ant 
abiejų pusių“, 2017). Išsamiau šios 
polemikos kontrastą atspindi me-
taforiškas kūrinys „Kad nenupūstų. 
Septynerių metų karalius“ (2018), 

pagamintas iš šuolio į aukštį kar-
čių, kurios viduryje sujungtos nu-
galėtoją reprezentuojančia karūna, 
o viršuje viena karčių užbaigiama 
karaliaus juokdario kepure. Distan-
cija tarp valdžios, pergalės simbolio 
ir pašaipos atributo nubrėžia tiesę 
tarp pasekmių, kai lazda buvo per-
lenkta (persistengimas) ir kai išliko 
elastinga (sustabdyta laiko). Kitaip 
tariant, tai tarpas per žingsnį nuo 
tremties į marginaliją ir sėkmin-
gai susiklosčiusios istorijos „Ilgai 
ir laimingai“. 

Sunku nepastebėti ekspozici-
joje išnykusio žmogaus. Parodoje 
menamas veikėjas egzistuoja kaip 
šmėkla. Tarp ekspozicijos objektų – 
gyvenimo dekoracijų, virstančių 
išnykusio žmogaus palikimu, per-
sonažas apčiuopiamas tik kūrinių 
pavadinimuose (benamis, karalius, 
Ofelija, autorius). 

Parodos vaizduojamo naratyvo 
retrospektyvus tonas kai kuriais 
readymade’ais sudaro įspūdį apie 
numanomų įvykių priešistorę. 
Tuose pasibaigusiuose įvykiuose 
nesunku įsivaizduoti stresines si-
tuacijas, kurių metu kūną išmuša 
karščio banga, iš serijos „paslydau, 
bet nepargriuvau“. „Suolas bena-
miui“ (2016) – istorija apie vyrą, po 
drabužiais pasikaišiusį laikraščių, 
miegantį žvarbią naktį autobuso 
stotelėje, kur pravažiuos trans-
porto priemonė, kelyje patirsianti 
avariją, ir išpleišijusios padangos 

(„Problemijos“, 2018) liks tik įvy-
kio kelyje liudininkės, kai nepa-
klusnus vairas draskėsi vairuotojo 
delnuose, nes sprogus padangai 
automobilį sumėtė. Šuolio į aukštį 
kartis – atotrūkis nuo žemės, iš-
silenkusiu stuburu persisveriant 
per kliūtį. Visa tai – gyvenimas 
tarp „išvengti“ ir „patirti“. Kartu 
ir aliuzija į gyvenimo, kaip teatro, 
alegoriją. Šios alegorijos įspūdį su-
stiprina parodos anotaciją parašiu-
sios Monikos Kalinauskaitės min-
tis, įvardijanti parodos erdvę kaip 
rekvizitų sandėlį.

Baimės kaustomos mintys pri-
mena termitus medienoje. Kuo 
didesnė jų kolonija, tuo trapesnė 
darosi per invaziją užgrobiamo 
objekto (žmogaus ar daikto) 

struktūra. Nors išoriškai forma 
atrodo nepakitusi, vidus tuštėja, 
menksta. Patyrus (ne)sėkmę vis 
komplikuotesnis arba strategiš-
kesnis tampa judėjimas, perverti-
nant kiekvieną išorinį elementą, – 
tas, į kurį įeina kūnas (judėjimas 
į priekį), ir tas, kuris įeina į kūną 
(svetimybės prisilietimas). Žmogus 
po streso tampa nestabilus – virsta 
į savo paties dūmus („Pokyčių vė-
jelis“, 2018), kuriuos oro sūkuriai 
prispaus prie naujo pamato kaip 
nusėdančius suodžius, sugrįžtan-
čius į žemę lietaus lašus, skatinan-
čius dygti iš naujo arba išsisklaidan-
čius laike ir erdvėje kaip niekad nė 
nebuvusius. 

Paroda veikia iki gegužės 18 d. 

Arkadijus Gotesmanas S . Mi kučio  n uotr .

A. Ans kaičio  n uotr.Ekspozicijos fragmentas



8 psl. 7 meno dienos | 2018 m. gegužės 18 d. | Nr. 20 (1257)

K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Informacija, šviesa, žodžiai 
Arba optimistiškai apie distopiją

Agnė Narušytė

Praeitą savaitgalį niekur nevažiavau – 
dvi saulėtas pavasario dienas pralei-
dau namie skaitydama studentų di-
plominius darbus. Taip būna kiekvieną 
gegužę, nes toks yra mokslo metų 
ciklas: rudenį daugiau susitikimų 
ir aptarimų, pavasarį daugiau skai-
tymo. Visiems artėja tas pats darbų 
atidavimo terminas, visi laukia tavo 
patarimo, bet kelių darbų vienu 
metu skaityti negali, tad laikas iš-
sitęsia. Dėstytojams įprastas toks 
darbų persiklojimas. Įprasta tuo ir 
pasiskųsti, nes tuo metu kiti įsipa-
reigojimai niekur nedingsta, bet iki 
šiol tai neatrodė neteisinga.

Dabar jau atrodo. Pirmiausia dėl 
to, kad vėl mažinamas VDA dai-
lėtyros programos (kurioje dirbu) 
biudžetas, tikriausiai mažės atly-
ginimai, nors reikalavimai didėja 
ir darbo daugėja. Dar apmaudžiau, 
kad akademijai vadovaujantys me-
nininkai čia nemato prieštaravimo 
savo pačių interesams – jei nebus 
jų kūrinius suprantančių kritikų, 
kuratorių ir teoretikų, ir jų pačių 
reikalingumas taps abejotinas. Bet 
blogiausia, kai pati valstybė imasi 
kryptingai bei planingai naikinti 
humanitarinius mokslus – visą sritį, 
tarsi joje dirbantys nebūtų jos pi-
liečiai, tarsi jaunų žmonių noras 
juos studijuoti būtų neteisėtas. Na, 
gal ne visai visą, turbūt paliks ke-
lis egzempliorius styroti kaip pri-
minimą apie čia buvusį mišką. Bet 

„žinutė“ aiški: keiskite profesiją ar 
kur nors nešdinkitės. Čia nenoriu 
gilintis į biurokratines naikinimo 
procedūras, nes man rūpi jas grin-
džianti priežastis – daugumos (nes 
ji išrinko ir palaiko „valstiečius“) 
įsitikinimas, kad humanitariniai 
mokslai nereikalingi (nesvarbu, 
kad dauguma nežino, kas tai yra). 

Kaip ir profesorė Viktorija Dau-
jotytė, čia turiu įrodinėti tai, „kas 
savaime suprantama“ (bernardinai.lt, 
2018 05 10). Bet, tiesą sakant, ne 
tik Lietuvoje dabar kvestionuoja-
mas filosofijos, filologijos, istori-
jos, menotyros reikalingumas. Ne 
tik Lietuvoje uždaromos humani-
tarinių mokslų studijų programos, 
nes darbo rinkos prognozės ska-
tina abiturientus rinktis tiksliuosius 
mokslus, nepaisant polinkių ir ga-
bumų. Kai gamtos mokslai jau gali 
tirti smulkiausias materijos daleles 
ir atsakymus į visus būties klausi-
mus paremti duomenimis, nepa-
siekiamais „plikam protui“, ką dar 
gali veikti menotyrininkai ir filoso-
fai, ypač jei visa begalybė tekstų ir 
vaizdų prieinama internete? (Beje, 
tos pačios abejonės klibina ir menų 
egzistavimo pamatus.) Ir vis dėlto 
nepastebėjau, kad kurioje nors Va-
karų šalyje humanitariniai mokslai 
būtų naikinami taip planingai, taip 
aklai vadovaujantis vien verslo pa-
radigma, kaip tai jau žingsnis po 

žingsnio daroma Lietuvoje. Mat ne 
tik pačių humanitarų retorika, bet 
ir įvairūs tyrimai rodo, jog kalbų 
ir menų pažinimas skatina kūry-
biškumą (ir gebėjimą įsivaizduoti 
ateities pasaulius), ugdo kritinį 
mąstymą (tokie žmonės taip len-
gvai nepasiduoda propagandai), 
paruošia mus dialogui su kitokiais 
žmonėmis, su kitokiomis kultūro-
mis (o ne karui) ir netgi skatina 
pilietiškumą (pasiryžimą aktyviai 
dalyvauti valstybės gyvenime, o ne 
tiktai prisitaikyti prie esamų sąlygų 
ir laukti – kažko, ką duos).

O čia, Lietuvoje, tarsi visas tas 
žinojimas neegzistuotų, mums ka-
lama į galvas, kad humanitarinių 
mokslų vertę galima nustatyti tik-
tai pagal verslo poreikius. Labai pri-
mityviai, sakyčiau. Idėja „stumiama“ 
aiškiai filosofijos neragavusių protų, 
kurie stokoja visų aukščiau mano 
išvardytų gebėjimų. Nuo kūrybiš-
kumo, kritinio mąstymo, mokėjimo 
įsiklausyti į kitą ir pilietiškumo ap-
valyta sąmonė sugeba tiktai paly-
ginti du skaičius: mažėjantį gyven-
tojų skaičių ir nekintantį aukštojo 
mokslo institucijų bei programų 
skaičių. Atitinkamai mažinti an-
trąjį skaičių atrodo racionalu. Juo 
labiau kad šitaip bus nusikratyta 
balasto ir liks tik geriausieji, ar 
ne? Logiška. Pragmatiška. Ir kartu 
trumparegiška. 

Pradėsiu nuo utopinės idėjos, 
kad mažinant aukštųjų mokyklų 
ir institutų skaičių „liks tik geriau-
sieji“. Ji utopinė, nes nepagrįsta 
aukštųjų mokyklų tikrovės paži-
nimu. Tikrovėje vyksta priešingi 
procesai (čia – tik mano stebėjimai, 
ne tyrimo rezultatai). Mažinamoje 
ar finansiniu badu marinamoje ins-
titucijoje prasideda konkurencija 
dėl darbo vietų. Žiūrint iš verslo 
perspektyvos, konkurencija – lyg ir 
geras dalykas. Bet aukštajam moks-
lui verslo modelis primestas. Tikri 
mokslininkai, tie, kurių paskaitas 
vertina studentai, linkę dalintis ži-
niomis, o ne rūpintis, kaip naudo-
jantis kitų darbu pasigaminti kuo 
daugiau materialinės naudos. Už-
miršę naudos principą, jie ima ne-
mokamas atostogas ir seka pamesto 
dokumento pėdsakais į Vokietijos 
archyvus, kur jo gal net nėra. Jie 
retai tampa administratoriais, nes 
tam neturi laiko. Garbė tiems, kas 
užsikrauna tuos nykius biurokra-
tinius reikalus. Bet kas vyksta, kai 
mažėja darbo vietų? Kol moks-
lininkas rausiasi archyvuose, jas 
laiku pasisavina apsukrieji, turin-
tieji užnugarį, jų giminės ir drau-
gai. Dėl to studijų ir mokslo lygis 
dar labiau smunka, bet kovojant dėl 
trupinių tai jau nebesvarbu. Todėl ir 
sakiau, kad tokia politika yra trum-
paregiška – ji užprogramuoja krizę, 
kurioje vienintelis siekis yra išgy-
venti. Ne kurti. 

Bet ką daryti, jei jaunimas išva-
žiuoja studijuoti į užsienį? Skaičiaus 

mažėjimas pristatomas kaip „blogų“ 
aukštųjų mokyklų sukurta pro-
blema. Tačiau dešimt metų stebin-
tiems procesą akivaizdu, kad dėl to 
kalta ankstesnės valdžios primesta 
reforma, pavertusi studentus „krep-
šeliais“, o dėstytojus ir aukštųjų mo-
kyklų administraciją – jų medžio-
tojais. Tai žemina abi puses. Nes 

„krepšelius“ reikia vilioti pažadais, 
kurių paskui nebebūtina vykdyti. 
Kad šis „krepšelių“ verslas apsi-
mokėtų, studijas tenka piginti, o tai 
reiškia – prastinti. Ko vertas tuomet 
tampa diplomas? O žmogus? Prieš 
ketverius metus į šį klausimą vaiz-
džiai atsakė Vilniaus universiteto 
matematikai, sukūrę operą – disto-
pinę alegoriją. Sėdėjau pilnoje žiū-
rovų salėje ir mačiau, kad studen-
tai supranta, kuo virsta jie patys ir 
visas aukštasis mokslas, – blizgiu 
kombinatu, kuriame štampuojami 
diplomai ir dalijami visiems iš eilės. 
Salėje sėdėjusi administracija tur-
būt užsimerkė. Bet problema pati 
neišsisprendė ir dabar jau turime 
svaresnius anos reformos fiasko 
įrodymus – studijuoti į užsienį iš-
važiuoja visi, kas gali. Dabartinės 
valdžios mėginimas vėl reformuoti 
sistemą paliekant visų programų po 
vieną tik pagilins nusivylimą. Situ-
aciją, kai nėra alternatyvos, mano 
karta dar prisimena – taip buvo so-
vietmečiu, iš kurio bėgome kas kur, 
vos tik prasivėrė sienos. 

Grįžkime prie humanitarinių 
mokslų, kurie paverčiami atpir-
kimo ožiu. Dabar – gera proga pri-
siminti, kad prieš trisdešimt metų 
būtent filosofai, muzikologai, litera-
tūrologai, teatrologai ir kiti huma-
nitarai sukūrė Sąjūdį ir suformulavo 
laisvės siekį. Buvau jų mitinguose 
ir jutau, kaip mano pilietinę savi-
monę augina jų taiklios įžvalgos 
ir argumentai. Be tų kalbų nepri-
klausomybė nebūtų įvykusi. Kyla 
pagunda klausti, kam naudinga, 
kad tokių žmonių nebeatsirastų. 
Neklausiu, nes tai – konspiracijos 
teorijų zona. Esu labiau linkusi čia 

matyti riboto mąstymo, gobšumo 
ir tingumo padarinius. 

Iš to laiko liko ne tik prisimini-
mai, bet ir pamokos. Vieną jų gal 
dar įmanoma išsitraukti iš spintos. 
Tai – bendradarbiavimo ir taikaus 
pasipriešinimo principas. Žinau, 
kad naivu to tikėtis kraštutinį in-
dividualizmą garbinančios ideolo-
gijos laikais. Ir vis dėlto gal jį galima 
vėl išmėginti? Įsivaizduokime, kad 
valdžia su humanitarais ne kovoja, 
bet kartu kuria ne tik Lietuvos, bet 
ir kitų šalių studentams patrauklias pro-
gramas, o mokslininkams ne trukdo, 
bet padeda atrasti kelius į užsienio lei-
dyklas, mokslo žurnalus ir t.t. Naivu 
tikėtis. Greičiau bus ir toliau taikomi 
dabartiniai metodai, kurių svarbiau-
sios priemonės – prievarta ir patyčios 
(Gal ir Lietuvos mokslo tarybą reiktų 
įtraukti į mokslo institutų reformos 
svarstymus, bernardinai.lt, 2018 05 08). 

Nes dabar iš dėstytojo reikalau-
jama būti „žymiu“ pasaulio moks-
lininku, nors visą laiką jis turi skirti 
ne mokslui (tas menkas atlyginimas 
mokamas už valandas, praleistas su 
studentais). Iš humanitarų reikalau-
jama rašyti angliškai ir tik užsienio 
moksliniams žurnalams, nors jų įž-
valgų labiau reikia mums patiems. 
Šią situaciją taikliai apibūdino Kęs-
tas Kirtiklis: „Humanitaras su mu-
mis, tekstai – svetur“ (Šiaurės Atė-
nai, 2017 12 15). Kol tavo publikacija 

„svetur“ pagaliau įvyksta (manoji 
užtruko ketverius metus), pakei-
čiami reikalavimai ir ji tampa nu-
line. Be to, svetur jos niekas neskaitė, 
nes visi pasaulio dėstytojai tik tuo ir 
užsiima – kepa publikacijas recen-
zuojamiems žurnalams. Namie irgi 
neskaitė, nes ji – angliška, slypinti 
kažkokiose duomenų bazėse, už 
kurias reikia mokėti, arba knygoje, 
kuri kainuoja 150 eurų, nes toks yra 
mokslo verslas – mokslininkai rašo 
nemokamai, tiesiog už teisę dėstyti, 
leidyklos žino, kad knygą nupirks 
universitetai, o jų mokslininkai ja 
pasirėmę rašys straipsnius vėl tų 
pačių leidyklų knygoms, taigi žinios 

cirkuliuoja uždarame rate. Bent man 
dalyvauti šiame „versle“ gaila laiko ir 
atrodo beprasmiška. 

„Būtų galima čia apsimetinėti op-
timistais, bet, mano galva, blogas 
humanitaras tas, kuris neklausia 
apie savo veiklos prasmę“, – sako 
Kęstas Kirtiklis ir aš su juo sutinku. 
Apie savo veiklos prasmę klausiu 
nuolat. Ir sau atsakau, kad ji glūdi 
ne cituojamumo indeksuose ir ne 
susireikšminimo iliuzijose, bet čia, 
tose vietose, tose bendruomenėse, 
kurioms ir su kuriomis ką nors įdo-
maus pavyksta padaryti. Tarkim, 
sudaryti knygą, parašyti recenziją 
ar sukuruoti parodą. Beje, į tą di-
namišką terpę mane įtraukė irgi ne 
publikacijų užsienyje rodikliai, bet 
lietuviškuose kultūros žurnaluose 
išspausdinti Jurgio Baltrušaičio ir 
Alfonso Andriuškevičiaus tekstai. 
Jie man, tuometei abiturientei, pa-
rodė, kiek intelektualinių intrigų 
galima rasti meno kūriniuose, kad 
jų atradėjai tampa tų kūrinių au-
torių partneriais. Tada užsimaniau 
pati šitaip žaisti ir įstojau į ką tik 
atsikūrusio universiteto humani-
tarinių mokslų fakultetą. 

Beveik netrukus menotyra iš pres-
tižinės specialybės virto niekine. Ta-
čiau ji turi vieną didelį privalumą – 
humanitarui nereikia laboratorijos 
su įmantria įranga, pakanka kom-
piuterio ir to, kas telpa galvoje. Per 
trisdešimt metų nemažai mano pa-
žįstamų fizikų, chemikų, biologų ir 
matematikų prarado darbus, nes jų 
laboratorijas uždarė ar perkėlė į pi-
gesnės darbo jėgos zonas. O man ir 
kolegoms veiklos niekada netrūko – 
jos tiek daug, kad netelpa laike. Tad 
pabaigai pacituosiu mintį iš naujos 
fiziko Carlo Rovellio knygos „Laiko 
tvarka“: „Žinoma, kad žmogus – ne 
daiktas; kaip debesis virš kalno, tai 
yra sudėtingas procesas, į kurį įeina 
ir iš kurio išeina maistas, informa-
cija, šviesa, žodžiai.“ Humanitari-
niai mokslai apima tris srautus iš 
tų keturių. Kaipgi jie gali išnykti? 
Niekaip.
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Apie galimybę pažvelgti menininkui į akis
Arba kodėl muzikinis dangus turi daugiau žvaigždžių

Eglė Mikalajūnė

Parodoje „Kolekcionuojant hitus: 
kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben 
Art Foundation“ kolekcijos“ Naci-
onalinėje dailės galerijoje kurato-
rės siekia apmąstyti populiarumo 
temą ir kartu įvaldyti pačias popu-
liarumo strategijas, kurių kartais 
trūksta Vilniaus šiuolaikinio ir mo-
derniojo meno scenoje. Viena tokių 
strategijų buvo pakviesti parodoje 
dalyvauti žinomus Lietuvos muzi-
kos kūrėjus. Kartu su Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje studijas 
baigusiais kompozitoriais Arturu 
Bumšteinu ir Vytautu V. Jurgučiu 
projekte pakviesta dalyvauti nema-
žai populiariosios muzikos (svarbu 
populiariosios muzikos nepainioti 
su popmuzika. Terminas „populia-
rioji muzika“ apima įvairius žanrus, 
tokius kaip rokas, hiphopas, klubinė 
elektroninė muzika, metalas ir kt.) 
atstovų, tokių kaip Andrius Ma-
montovas, Giedrė Kilčiauskienė, 
Žygimantas Kudirka, Rokas Be-
liukevičius, Migloko, „Sheep Got 
Waxed“, „Without Letters“, „Solo 
Ansamblis“, „Freaks on Floor“. Mu-
zikantams buvo pasiūlyta sukurti 
vizualiojo meno kūriniams skirtų 
darbų, taip tikintis praplėsti įprastą 
dailės ir šiuolaikinio meno parodų 
auditoriją – juk muzikos kūrinys 
gali tapti mediatoriumi, padedan-
čiu žiūrovui atrasti daugiau pras-
mių dailės kūrinyje, be to, šie vardai 
gali padėti prisikviesti jiems išti-
kimą publiką į muziejų – publiką, 
kuri yra daug platesnė nei įprastinė 
parodų auditorija. 

Tiek apie strategiją. Tačiau paroda 
kelia ir klausimus, kaip formuoja-
mas populiarumas ir kaip jis funk-
cionuoja. Taigi klausimą keliu ir aš: 
kaip atsitiko, kad nuo XX a. vidu-
rio šalia profesionaliosios muzikos 
scenos egzistuoja didžiulė populia-
riosios muzikos industrija, nors vi-
zualiuosiuose menuose tokio dvi-
lypumo nėra? Žinoma, čia turime 
žvaigždžių (tarkim, Andy Warholą 
ar Mariną Abramovič), bet jos yra 
pripažintos ir diplomuotų dailės is-
torikų bei egzistuoja viename mu-
ziejų ir galerijų kontekste su kitais, 
plačiajai auditorijai ne taip gerai 
žinomais dailės istorijos grandais. 
Į muziejų bei dailės istorikų for-
muojamą kanoną nepatenkantys 
dailininkai gali sulaukti komercinės 
sėkmės, bet jie žinomumu beveik 
niekados neprilygs pagrindiniuose 
muziejuose ir „kunsthalėse“ ekspo-
nuojamoms žvaigždėms. O štai pro-
fesionalioji ir populiarioji muzika 
turi skirtingas erdves (filharmoni-
jos, operos teatrai ir klubai, stadio-
nai) bei skirtingus finansavimo mo-
delius (dažniausiai profesionalus 
bent iš dalies remia valstybė, o ko-
mercinė muzika priklausoma nuo 

publikos). Ir nors profesionaliojoje 
XX a. II p.–XXI a. muzikoje, kaip ir 
vizualiuosiuose menuose, yra pla-
čiai žinomų vardų (pavyzdžiui, Ste-
ve’as Reichas ar Arvo Pärtas), jie toli 
gražu nesulaukė tokios šlovės kaip 
Michaelas Jacksonas ir Madonna. 

Formuluodama atsakymą į savo 
pačios iškeltą klausimą, norėčiau 
pradėti nuo man nutikusio įvy-
kio – pokalbio su vyresnio amžiaus 
moterimi, atsidėjusia muzikai, ta-
čiau nutolusia nuo dailės ir šiuolai-
kinio meno konteksto. Turbūt ne-
suklysiu tardama, kad tarp dailės 
profesionalų sklando nuomonė, jog 
šiuolaikinis menas (Vakaruose jis 
pradėjo formuotis apie 1950–1970 
m.) yra sunkiau suprantamas nei 
tradicinių formų (t. y. tapybos, gra-
fikos, skulptūros) dar neatsisakęs 
modernusis menas. Lokaliame kon-
tekste tokiai nuomonei padėjo su-
siformuoti ir 10-ojo dešimtmečio 
Vilniaus meno scenos patirtys, kai 
su sienų griūtimi atėjęs, tuo metu 
postmoderniu vadintas menas iš 
dalies išstūmė modernųjį, o, Parodų 
rūmams virtus Šiuolaikinio meno 
centru, vietoje paveikslų ir skulp-
tūrų „išdygo“ daug kam (įskaitant 
vyresniosios kartos menininkus) 
nesuprantamų instaliacijų, perfor-
mansų ir videomeno. 

Todėl, kai minėta pašnekovė 
pareiškė, kad abstraktusis ekspre-
sionizmas jai atrodo tiesiog be-
prasmiškas, bet Jurgos Barilaitės 

„Audra stiklinėje“ arba Eglės Ra-
kauskaitės „Taukuose“ paliko neiš-
dildomą įspūdį, kiek nustebau – tai 
paneigė nuomonę, kad šiuolaikinį 
meną sunkiau suprasti. Ir visgi šis 

„neprofesionalaus žvilgsnio“ pavyz-
dys yra puiki iliustracija, rodanti, 
kaip veikia susitapatinimo ir suvo-
kimo mechanizmai: iš tiesų žmogui 
daug lengviau susitapatinti su kitu 
žmogumi ar jo atvaizdu nei su abs-
trakcijomis (minėtu atveju žiūrovei 
suvokimą palengvino ir faktas, kad 
kūrinio herojės, kaip ir ji, buvo mo-
terys). Mano akimis, populiariosios 
muzikos scenos susiformavimo fe-
nomenui esminę įtaką turėjo ir šioje 
istorijoje išryškėjęs veiksnys – gali-
mybė lengvai susitapatinti. 

Dailės kūrinys egzistuoja kaip au-
toriaus paliktas pėdsakas ir gana re-
tai turime galimybę šalia (ar bent 
jau pačiame kūrinyje) išvysti auto-
rių, nors populiariosios muzikos 
kūriniai neįsivaizduojami be sce-
noje ar vaizdo klipuose matomų at-
likėjų. Būtent šie ir tampa įžymybė-
mis – net nesvarbu, ar jie patys yra 
kūrėjai, ar tik atlieka kitų žmonių 
parašytus kūrinius (dainos „Like a 
Virgin“ atlikėja yra triuškinamai po-
puliari, tačiau kas žino jos autorių?). 
Neatsitiktinai per koncertą centri-
nis asmuo scenoje beveik visuomet 
būna vokalistas – būtent jo raiškos 
forma, kai muzika kuriama ir balsu 

bei žodžiais, yra artimiausia mūsų 
kasdienio gyvenimo patirčiai – mes 
taip pat bendraujame garsais, ku-
riamais kvėpavimu, balso stygomis, 
liežuviu ir gomuriu. Nestebina, kad, 
kalbant apie populiarumą, vienin-
telis rimtesnis konkurentas muzi-
kos atlikėjams yra aktoriai, kuriuos 
matome dar labiau mūsų gyvenimo 
situacijas tiesiogiai primenančiuose 
kontekstuose.

Grįžtant prie populiariosios mu-
zikos scenos ir jos santykio su dai-
lės scena, svarbu atkreipti dėmesį į 
dar vieną žmogaus (ar netgi kūno) 
matomumo aspektą – pačių žiūrovų 
vaidmenį. Populiariosios muzikos 
koncertuose ar didžėjų vedamuose 
klubiniuose vakarėliuose žmonės 
ne tik mato atlikėjus scenoje – jie 
turi galimybę patys savo kūnu at-
spindėti girdimą muziką ir sykiu 

tiek naujosios (abstraktusis ekspre-
sionizmas) meno formos, kuriose 
griežtai vengta vaizduoti žmogų. 

Abstrakcijų apologetai turėjo 
savo argumentų, kurių nenoriu nu-
neigti, tačiau galima pažvelgti ir į 
pozityvius žmogaus tiesioginio da-
lyvavimo aspektus. Toks dalyvavi-
mas leidžia kūrinį suvokti įvairesnei 
auditorijai: neantropomorfizuotos 
vizualios, garsinės, žodinės formos 

Net ir žinomiausi vizualiojo 
meno kūriniai taip pat dažnai vaiz-
duoja žmones. Turbūt populiariau-
sias dailės istorijoje kūrinys – Leo-
nardo da Vinci „Mona Lisa“ – yra 
realios moters portretas. Per beveik 
10 gyvavimo metų Nacionalinėje 
dailės galerijoje daugiausia lan-
kytojų pritraukė tapytojo Šarūno 
Saukos personalinė paroda, ku-
rios pavadinimas „Žmogus su Sau-
kos veidu“ yra iškalbinga nuoroda 
į menininko paveikslus, perpildytus 
žmonių, dažnai „nešiojančių“ pa-
ties autoriaus veido bruožus. Viena 
žinomiausių šiuolaikinių pasaulio 
menininkių yra M. Abramovič, 
kurios plačiai nuskambėjusiame 
performanse „Artist Is Present“, 
rodytame Niujorko muziejuje 
MoMA, įspūdingiausia buvo gali-
mybė minutę žvelgti menininkei 
tiesiai į akis. Ir galiausiai – žymiau-
sias parodos „Collecting Hits“ kū-
rinys Antano Sutkaus „Pionierius“ – 
vėlgi mums į akis žvelgiančio vaiko 
portretas. Tai itin iliustratyvūs, 
tiesmuki pavyzdžiai, tačiau kar-
tais „asmens išryškinimo“ strate-
gija panaudojama ir atvirkštiniu 
būdu – pavyzdžiui, kalbant apie 
Banksy, asmens slėpimas tampa 
intriga, sudarančia sąlygas audi-
torijai be paliovos spėlioti, kuris 
iš mūsų galėtų būti tas Banksy.

aplink save regėti bei girdėti ga-
lybę kitų tokių atspindžių. Ir tai, 
be abejo, yra visai kitokia patirtis 
nei tyli, nejudri kontempliacija ar 
nustatytu momentu leidžiamas 
tris minutes trunkantis plojimas 
(kuris, matyt, yra ne tik padėkos 
forma, bet ir atsipalaidavimas po 
ilgai trukusio susikaupimo). Neatsi-
tiktinai elektroninės šokių muzikos 
vakarėliuose, per kuriuos scenoje 
esantis didžėjus savo išraiškingumu 
retai prilygsta mums į akis žvelgian-
čio vokalisto charizmai, auditorija 
tampa itin aktyvi ir vizualinis fo-
kusas nuo scenos persikelia į apa-
čioje šokančius kūnus. Vėlgi, grįž-
tant prie vizualiųjų menų, vienas 
populiariausių su jais susijusių reiš-
kinių yra parodos atidarymas, kai 
atsiranda puiki galimybė su drau-
gais ar kolegomis tiesiogiai aptarti 
tai, ką matai prieš save, ir tos trau-
kos nesumenkina net faktas, kad 
galimybės susitelkti ties kūriniais 
dažniausiai lieka itin ribotos. 

Ar veidų, balsų, kūnų dalyvavi-
mas paverčia šiuos kūrinius papras-
tesniais ar prastesniais? Galbūt jie 
blaško dėmesį ir atitraukia nuo tam 
tikrų kūrinio aspektų, į kuriuos la-
biau atkreiptume dėmesį nematy-
dami veidų ar negirdėdami balsų? 
Juk ne be reikalo egzistavo tiek se-
nosios (islamo ar judaizmo dailė), 

dažnai pareikalauja specialių įgū-
džių, žinių, gabumų, o įgūdžių skai-
tyti paties žmogaus spinduliuoja-
mas emocijas turime beveik visi. 
Taigi dažnai tiesioginis žmogaus 
dalyvavimas gali padėti suvokti 
informaciją, kurią paprastai skai-
tytume daug sunkiau.

Kiek ši populiarumo strategija 
gyva parodoje „Kolekcionuojant 
hitus“? Reikia pasakyti, kad šiuo 
atveju parodinė forma turbūt nu-
stelbia ar net „suvalgo“ kūniškas-
muzikines strategijas, bet vis dėlto 
tas virsmas negali būti ir nėra abso-
liutus: girdint balsus ar nuklystant į 
prisiminimus, tiesioginio žmogiš-
kojo ryšio dvelksmas išlieka net ir 
santūriose, kontempliacijai skir-
tose Nacionalinės dailės galeri-
jos parodų erdvėse. 

Tekstas spausdintas parodos 
kataloge

Paroda veikia iki birželio 15 d.
Nacionalinė dailės galerija 
(Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
Dirba antradieniais–trečiadieniais, 
penktadieniais–šeštadieniais 11–19 val., 
ketvirtadieniais 12–20 val., sekmadieniais 
11–17 val.

N. Tukaj  n uotr .Ekspozicijos fragmentas
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K i n a s

Kanų fragmentai
Gediminas Kukta

Ką įmanoma parašyti, kai tarp se-
ansų turi daugiausia valandą, o pri-
sėdi tik ant laiptų, grindų, paplū-
dimio smėlio ar nepatogios kėdės 
spaudos centre? Atsakymas – nieko 
išsamaus, apibendrinto, su išvado-
mis. Mintyse sukasi tik fragmen-
tai. Čia – jie. Apie 71-ąjį Kanų kino 
festivalį. 

1.
Priešais pagrindinius rūmus – 

Palais des Festivals – nugriovė dalį 
pastato. Pernai jis dar stovėjo, o šie-
met kūpso plytų, cemento ir dulkių 
krūva. Čia iškils prekybos vieta, ta-
čiau kol kas žvilgsniui atsiveria gra-
žus vaizdas – bažnyčia. 

2. 
Bažnyčioje prasideda atidarymo 

filmas – Asgharo Farhadi „Visi žino“ 
(„Todos los saben“). Rodomas var-
pinės laikrodis ir krumpliaračiai. 
Skraido žvirbliai ir blaškosi bal-
tas (simbolinis) balandis. Kamera 
įsižiūri į inicialus ant sienos. Tarp 
dantų sugirkši „Da Vinčio kodo“ 
nuotaika. Taip iraniečių režisie-
rius užduoda toną – filmas bus apie 
praeitį, kažkokias mįsles. Šios, tiesa, 
nesudėtingos, atrakini dar neįpusė-
jus filmui. Kai iki jų prisikasė ir pats 
Farhadi, šalia manęs sėdintis vyras 
prunkštelėjo. 

3.
„Visi žino“ – filmas apie tai, jog 

nėra šeimos be paslapčių ir tereikia 
tinkamos progos, kad jos iškiltų į 
dienos šviesą. Pavyzdžiui, pagrin-
dinės herojės dukters pagrobimo. 
Šis įvykis šeimos narių santykiuose 
išklibina seniai slypėjusias, bet ne-
išsakytas nuoskaudas, abejones ir 
kartėlį. Šį kartą Farhadi labai melo-
dramatiškas ir desperatiškas, o jam 
padeda nuolat verkianti Penélope 
Cruz ir paniuręs Javieras Bardemas. 
Siužetas nuspėjamas. Prisiminus „Iš-
siskyrimo“, „Praeities“ ir „Komivo-
jažieriaus“ gylį, darosi tik apmaudu. 

4. 
Egiptiečių režisieriaus A.B. 

Shawky „Atpildo diena“ („Yo-
meddine“) iš konkursinės progra-
mos yra vienas tų filmų, ant kurių 
sunku pykti. Nuoširdus, lakoniš-
kas, humaniškas debiutas. Tai ke-
lio filmas. Raupsuotųjų kolonijoje 
gyvenantis Bešai iškeliauja su asi-
lėliu ieškoti savo tėvų. Prie jo pri-
sideda našlaitis Obama. Kelyje jie, 
kaip ir priklauso žanrui, sutiks 
įvairių žmonių, dažniausiai tokių 
pačių atstumtųjų. Vieni bus geri – 
padės, kiti bus blogi – pasinaudos. 
Tačiau kelio pabaigoje draugai su-
pras, koks iš tikrųjų yra gyvenimas, 
susitaikys su likimu, atleis, nes, kaip 
sako herojus, atpildo dieną visi taps 
lygūs – turtuoliai ir vargšai, sveiki 
ir raupsuotieji.

5. 
Kai žuvo Viktoras Cojus, man 

buvo ketveri. Apie jį sužinojau tik 
paauglystėje. Pas pusbrolį išgirdau 
skambant „Legendą“, kuri iki šiol 
man yra liūdniausia daina pasau-
lyje. Vėliau tapau grupės „Kino“ 
gerbėju. Jaučiau net sunkiai apibū-
dinamą nostalgiją tiems laikams. Iš 
kur ji? 

6. 
Kurdamas „Vasarą“ („Leto“), Ki-

rilas Serebrennikovas, matyt, ne-
uždavė sau klausimo apie nostal-
giją. Devintojo praėjusio amžiaus 
dešimtmečio pradžia yra jo jau-
nystės laikai. Jis juos, priešingai 
nei aš, išgyveno. Iš pradžių kon-
kursinėje programoje rodomame 
filme erzino muzikiniai à la miu-
ziklo numeriai, po kurių vienas iš 
personažų pažiūrėdavo tiesiai į ka-
merą ir pasakydavo, kad to, ką da-
bar matėme, iš tikrųjų nebuvo. Nei 
pankiškos scenos traukinyje, nei 
dainos troleibuse, nei siautulingo 
koncerto. Iki šiol svarstau, kam 
reikėjo veiksmą komentuojančio 
valiūkiško veikėjo. Distancijai pa-
brėžti? Dar labiau laikotarpio stin-
guliui paryškinti? Konstrastui su-
kurti? Bet kokiu atveju filmas žavi 
savo tėkme, lengvumu, vizualiais 
sprendimais (atsirandančios spal-
vos, dainų tekstai ekrane, kino juos-
tos imitacija).

7.
Eilėje į pagrindinius rūmus prie-

šais mane stovi vaikinas baltais 
futbolininko marškinėliais. Ant jų 
mėlynai užrašytas žaidėjo numeris – 
50. Ir pavardė – Jim Jarmusch. 

8. 
Žakas, kurį vaidina Pierre’as De-

ladonchamps’as („Nepažįstamasis 
prie ežero“), yra rašytojas, jam grei-
tai keturiasdešimt, gyvena Pary-
žiuje. Arturas (Vincent Lacoste) – 
studentas, jam dvidešimt, gyvena 
Bretanėje. Konkurse rodomo pran-
cūzo Christophe’o Honoré „Atleisk, 
angele“ („Sorry Angel“) – šių vyrų 
pažinties, kuri prasidėjo kino teatre, 
žiūrint Jane Campion „Fortepijoną“, 
istorija. Kaip ir Serebrennikovas, 
prancūzas rodo savo jaunystės me-
tus – praėjusio amžiaus dešimtąjį 
dešimtmetį. Jo atmosferą kuria to 

laikotarpio dainos, filmų plakatai, 
mados. Yra scena, kurioje vienas 
personažas mini aktyvistų grupę 

„ACT-UP“, todėl filmas man pras-
mingai susirimuoja su pernai kon-
kurse rodytu Robino Campillo „120 
dūžių per minutę“. Honoré filmą 
žiūrėjau kaip savotišką šio filmo 
paralelę. Tiesa, „Atleisk, angele“ – 
kur kas šviesesnis, nors ir persmelk-
tas liūdesio. Arturas dar tik pradeda 
gyvenimą, yra pilnas energijos ir 
idealų, o Žakas, priešingai, pavar-
gęs, nusivylęs, sergantis. Režisierius 
tiksliai užčiuopia šį dviejų žmonių 
ryšio neįmanomumą.

9.
Naujas Jeano-Luco Godard’o 

filmas „Vaizdų knyga“ („Le livre 
d’image“) pilnas filosofinių įž-
valgų ir pastabų. Savo forma jis 
panašiausias į režisieraus opusą 

„Kino istorija(os)“ („Histoire(s) 
du cinéma“): ištraukos iš svetimų 
filmų, archyviniai kadrai, vaizdai 
iš TV reportažų, tapybos darbų 
citatos, tekstai ant ekrano, auto-
riaus komentarai. Filmą sudaro 
penkios dalys, kaip penki rankos 
pirštai. Apie traukinius (Holo-
kausto tema), apie Vidurinius Ry-
tus ir arabų pasaulį (Kitas, orienta-
lizmas), apie įstatymą, apie ranką. 
Godard’as čia – pavargęs filosofas, 
revoliucingas politikierius, gerašir-
dis humanistas ir įžvalgus stebėto-
jas. Bet labiausiai –legenda, kurios 
balsas Kanams tebėra labai svarbus. 
Toks svarbus, kad eksperimentinė 
„Vaizdų knyga“ atsidūrė konkurse, 
nors, mano manymu, labiau būtų 
tikusi nekonkursinei programai ar 
specialiesiems seansams. 

10.
Kanams – 71-i. Godard’ui – 88-eri. 

Režisieriaus filmui „Pamišėlis Pjero“, 
kurio kadras papuošė šių metų fes-
tivalio plakatą, jau 53-eji. „Vaizdų 
knyga“ – devintas režisieriaus fil-
mas Kanuose. 

11.
Žiūrėdamas Paweło Pawlikows-

kio „Šaltąjį karą“ („Zimna wojna“) 
prisiminiau kitus filmus – Ingmaro 
Bergmano juostas, Michailo Kala-
tozovo „Skrenda gervės“. Ne dėl tu-
rinio, o dėl formos. Apgalvotų kadro 
kompozicijų, nespalvoto vaizdo, 

kurį, jeigu paliestum, rodos, galė-
tum nubraukti suodžių sluoksnį – 
tokia intensyvi juoda spalva. Filmas 
labai gražus, vietomis, kaip ir „Ida“, 
man atrodė netgi per daug tobulas, 
todėl kėlė abejonę, ar ne per daug re-
žisierius estetizuoja. Apie ką filmas? 
Kaip sakoma aprašyme, „apie neį-
manomą meilę neįmanomais laikais“.

12.
Gatvėje – triukšminga proce-

sija. Kabrioletu važiuoja jaunikis 
su nuotaika. Praeiviai fotogra-
fuoja, švilpia ir ploja. Kai viskas 
nurimsta, kitoje gatvėje pasirodo 
persirengėliai. Vienu kabrioletu 
važiuoja vienuolės ir Charles’is de 
Gaulle’is. Paskui juos – žandarai ir 
Michaelas Jacksonas. Trumpam su-
trinku. Nebežinau, ar tai viena, ar 
dvi skirtingos procesijos. Kanuose 
sugyvena kontrastai ir paradoksai.

13.
Kinų režisieriaus Jia Zhang-ke 

filmo „Pelenai yra balčiausi“ („Ash 
Is Purest White“) pagrindinė herojė – 
gangsterio mergina Ksiao – sako, 
kad viskas, kas išdega aukštoje 
temperatūroje, tampa gryna. Pa-
vyzdžiui, vulkano pelenai. Sunku 
iškart pasakyti, ką šie žodžiai reiš-
kia visame filmo audinyje, tačiau jie 
verčia sugrįžti ir pabandyti suprasti, 
apie ką šis epiškas dviejų su puse 
valandos kūrinys. Lengviausia būtų 
pasakyti, kad apie dviejų žmonių 
ryšį, bet yra daugiau. Man rodos, 
kad šis daugiau gimsta tada, kai re-
žisierius rodo peizažą – gamyklas, 
tiltus, dangoraižius, bėgius, stadi-
onus. Peizažai kalba ir kažką sako 
apie laiką, permainas, Vakarų kul-
tūros įtaką. Apie jausmų cementą 
ir sąmonės betoną.   

14. 
Godard’o filmo spaudos konfe-

rencija. Žurnalistai su režisieriumi 
bendrauja per išmaniojo telefono 
FaceTime funkciją. Išsirikiuoja į eilę, 
tada po vieną prieina prie spaudos 

konferencijos vedėjo laikomo te-
lefono su Godard’u kitoje ekrano 
pusėje ir užduoda klausimą. Akis 
į akį su gyva kino legenda. Jaudina. 

15.
Prancūzų aktorės Evos Husson 

„Saulės merginos“ („Les Filles du 
soleil“) – kol kas labiausiai nuvy-
lęs konkurso filmas, nors jau pama-
tęs pirmuosius kadrus internete ir 
perskaitęs aprašymą nebuvau suin-
triguotas. Tai netvirtai surežisuota 
ir plokščiu feminizmu paskaninta 
istorija apie kurdžių batalioną, ku-
ris kovoja su ekstremistais, o per 
pertraukėles dainuoja apie Mote-
ris, Gyvenimą ir Laisvę. Žurnalo 

„Screen“ kritikai negailestingi – 
viena žvaigždutė. Prasčiausiai įver-
tintas konkurso filmas. 

16.
Man rodos, norint suprasti Alice 

Rohrwacher „Laimingą kaip Laza-
ras“ („Lazzaro Felice“), reikia gimti, 
augti ir bręsti italų kultūroje. Būti 
jos suformuotam. Ne, nesakau, 
kad istorija apie geraširdžio samdi-
nio Lazaro ir ponaičio Tankredžio 
draugystę nepasiduoda užsieniečio 
žvilgsniui ir interpretacijai, bet joje 
glūdi kažkas fundamentaliai ita-
liška, ir aš kol kas nežinau, ar esu 
pajėgus tai žodžiais apibūdinti. Tik 
galiu pasakyti, kad 16 mm juosta 
nufilmuotas kūrinys persmelktas 
mitų, pasakų, tapybos ir italų kino 
klasikos (nuo neorealizmo iki Olmi, 
brolių Taviani, Pasolini kūrybos), 
o Lazarą vaidinančio Adriano Tar-
diolo veidas ilgam įsirėžia į atmintį. 

17. 
Lauko terasa. Žurnalistai kalbina 

filmo „Pelenai yra balčiausi“ kūry-
binę grupę. Stebiu juos iš balkono 
netoliese ir bandau nufotografuoti 
taip, kad matytųsi kuo mažiau jūros 
ir kuo daugiau pastato konstruk-
cijų. Taip, kaip Zhang-ke filme. 
Kelioms minutėms tampu režisie-
riumi. Kopijuotoju. „Pelenai yra balčiausi“

„Laimingas kaip Lazaras“

„Atleisk, angele“



11 psl.7 meno dienos | 2018 m. gegužės 18 d. | Nr. 20 (1257)

Nauji filmai

Lietuviško kino sezonas 2017–2018
K i n a s

Birželio 13 d. bus teikiamos Lietuvių 
kino akademijos „Sidabrinės gervės“ 
už geriausius filmus. Praėjusių metų 
rugpjūtį Šarūno Barto „Šerkšnu“ 
prasidėjęs lietuvių kino sezonas 
buvo kaip niekad gausus filmų. Pa-
galiau galime lygintis su vėlyvuoju 
sovietmečiu, kai per metus buvo 
pagaminami penki vaidybinių filmų 

„vienetai“. Tačiau pilno metražo do-
kumentinių filmų per metus buvo 
sukuriama vos vienas ar du. Kita 
vertus, dar niekad anksčiau, juolab 
sovietmečiu, lietuviški filmai nesu-
rinkdavo tiek daug žiūrovų. Padėtis 
akivaizdžiai keičiasi, bet vis dažniau 
kyla klausimų apie šiuolaikinio 
lietuvių kino raidos tendencijas. 
Nusprendėme paklausti kino kritikų, 
savaitraščio autorių ir visų norinčių 
dalyvauti diskusijoje, kokios ten-
dencijos lietuvių kine jau įsitvirtino, 
kokios dar tik ryškėja, kas atrodo 
prasminga arba svarbiausia. Kas lie-
tuvių kinui kelia didžiausią pavojų? 
Kokie vardai įsiminė ir kodėl? 

Šiuo išgyventu kino sezonu ga-
lime džiaugtis dėl keleto dalykų. 
Lietuviškų filmų gerokai pagau-
sėjo. Reikia pasistengti, kad spėtum 
pažiūrėti visą kino produkciją: il-
gametražius vaidybinius ir doku-
mentinius filmus, trumpas juostas, 
animaciją, o jei dar domėsiesi atei-
nančiųjų į kiną – studentų darbais, 
tai iš tiesų atrodys, kad produkcijos 
kiekis jau yra (ar beveik yra) pakan-
kamas tokio dydžio valstybei kaip 
Lietuva. Savo sumanymus įgyven-
dina įvairaus amžiaus kūrėjai, fil-
mavimo aikštelėse nuolat ugdomas 
kino meistriškumas. Statistika skel-
bia, kad lietuviškus filmus kino sa-
lėse ir TV ekranuose noriai renkasi 
žiūrovai. Tik nereikėtų pamiršti, 

kad egzistuoja ne tik sukurtų vaizdų 
trūkumas, bet ir jų perteklius. Su 
filmais, kaip žinome, susijusi didelė 
problema: jie dar turi būti rodomi 
ir žiūrimi.

Keičiasi ne tik sukuriamų kino 
vaizdų kiekis. Keičiasi ir pats ki-
nas, tai, ką ir kaip apie jį mąstome, 
kokia jo vieta tarp interneto, sociali-
nių tinklų, vaizdo žaidimų, virtu-
alios realybės, televizijos ir visos 
kitos užtvindžiusios audiovizuali-
nės „magmos“. Kodėl vis dar tebe-
sirenkame kiną? Gal todėl, kad gero 
filmo poveikis savo stiprumu ir ne-
tikėtumu prilygsta žaibo trenksmui. 
Anot Robert’o Bressono, filmas – tai 
žiūrovo suardymas.  

Tokia pagausėjusi lietuviško kino 
pasiūla atveria ir platesnį įvairesnių 
vertinimų, filmo suvokimo ir pri-
ėmimo lauką. Savaime aiški tiesa, 
kad filmų gali ir turi būti įvairių 
stilių, žanrų, temų, ir skirtingiems 
žiūrovų poreikiams tenkinti, pra-
deda „veikti praktiškai“. Domina, 
jaudina, piktina, nuostabu ir t.t. – 
visas sąrašas, kam tie filmai yra rei-
kalingi. Juos jau galima žiūrėti be 
euforijos ar patoso, ramiai stebint, 
koks šiemet atsiveria lietuviško 
kino peizažas.

Per pastaruosius porą dešimtme-
čių būdavo susukama vos keletas 
juostų, kurios turėdavo atitikti vi-
sus įmanomus reikalavimus. Iš jų 
tikėtasi, kad būtų ir itin meniškos, 
ir žiūroviškos, aktualios ir amžinas 
problemas keliančios, sutraukian-
čios šalies žiūrovus į sales ir perga-
lingai renkančios prizus tarptauti-
niuose festivaliuose, sukuriančios 
naujus kino kalbos „sakinius“ ir tę-
siančios geriausias tradicijas... Bet 
ar įmanoma visa tai suderinti? Jei ir 
taip, tai išimtiniais atvejais. Todėl tie 

retai pasirodydavę nauji lietuviški 
filmai dažniausiai neatlaikydavo ne-
pakeliamos mūsų lūkesčių naštos ir 
tapdavo dar viena proga (pagrįstai 
arba ne) pakeiksnoti lietuvišką kiną.

Kas lietuvių kinui kelia didžiausią 
pavojų? Noras ir siekis būti madingam. 
Tokiam, kokio dabar reikia, – „pozi-
tyviam“, konjunktūriškai sekančiam 
dienos iššūkius. O iš tiesų – ne-
sugebančiam išleisti susikaupusių 
vidinių įtampų, slystančiam tik te-
mos paviršiumi. Tenka prisiminti 
seną gerą patarimą: jei nori visus 
aplenkti ir būti madingas po keleto 
metų, tai daryk taip, kaip dabar vi-
siškai nemadinga. 

Šį sezoną pastebėta prasmin-
giausia ir labiausiai brangintina 
tendencija – atsirandanti empatija 
filmo herojams, jautresnis požiūris į 
žmogų. Kad ir kokie būtų pasirinkti 
filmo herojai, jie nebėra tik kine-
matografiškai įdomi natūra, sensa-
cingos ar dar kokios nors „-iausios“ 
istorijos dalyviai.

Rodant ekrane visus svarbiausius 
pasaulyje sporto titulus turinčią 
mylimiausią Lietuvos sportininkę, 
narsiai, bet jautriai „neriama“ į jos 
asmenybės gelmes, ir matome ne 
nacionalinės didvyrės portretą, o 
šviesą aplink save skleidžiančią as-
menybę, švelnią, trapią, drąsią (fil-
mas „Rūta“, rež. Ronaldas Buožis, 
Rokas Darulis).

Sportinio gyvenimo istorijos įkvėpė 
ir filmo „Nuostabieji lūzeriai. Kita pla-
neta“ atsiradimą. Jo centre tie, kurie 
niekada nelaimi. Visuotinės lyderystės 
vajaus laikais tai atrodo neįmanoma, 
o vis dėlto lūzeriai yra nuostabieji, 
įkvepiantys herojai. Kaip ir filmo re-
žisieriaus Arūno Matelio gebėjimas 
sukurti filmą, tokį matelišką, o kartu 
visai netikėtą jo filmografijoje.

Debiutiniuose ilgametražiuose 
filmuose (Andriaus Blaževičiaus 

„Šventasis“, Eglės Vertelytės „Ste-
buklas“) jauni režisieriai nukreipė 
savo dėmesį į Lietuvos provincijos 
nykumą, į jos gyventojus ir suge-
bėjo įžvelgti, kad, pasirodo, ir ten 
žmogus nori patirti stebuklą, ir ten 
nori tikėti, kad yra kažkas aukščiau 
ir daugiau nei aplink supanti ny-
kuma, neviltis ir skurdas.  

Močiutės vokietės likimo mįslė 
(Jūratės ir Vilmos Samulionyčių 

„Močiute, Guten Tag!“) atveda ne 
prie detektyvinių šeimos istorijų 
išrišimo, o prie amžinos ir skaus-
mingos tėvų ir vaikų santykių dra-
mos, seserystės suvokimo. Šis fil-
mas tampa lyg dviejų seserų, drąsiai 
įžengusių į ekraną, brandos istorija, 

„auklėjimo romanu“. Taip galima 
apibūdinti ir Šarūno Barto „Šerkšną“, 
kuriame jaunus žmones subrandina 
savo kailiu patirtas karas.

Tikra sezono dovana tapo 
Mindaugo Survilos „Sengirė“. 

„Stebuklas“

Svarbiausia – kad ir augantiems 
žiūrovams. Jau praėjus nemažai 
laiko nuo filmo premjeros mano 
dukrytė vis liepia prisiminti ir žaisti, 
kokiu „Sengirės“ gyvūnu norėčiau 
būti. Nenusibosta nei vienai, nei ki-
tai. Lietuviškos gamtos, taip pažįs-
tamos nuo pat vaikystės, stebuklai 
čia atsiveria visu grožiu. 

Kur lietuviškas kinas juda ar tu-
rėtų judėti – nežinau. Galime apie 
tai tik ginčytis, svarstyti, spėlioti. 
Neseniai girdėtame interviu su iš-
skirtiniu mūsų laikų režisieriumi 
Larsu von Trieru labai taiklia ale-
gorija nusakyta kino kūrimo ir, ma-
nyčiau, apskritai kino proceso eiga: 

„Kai kuri filmą, esi lyg nuleistas į 
negyvenamą salą. Ir kas tau sakė, 
kad turi eiti, sakykim, į rytus? Nie-
kas negali pasakyti, kokia kryptimi 
reikia judėti. Pats turi surasti savąjį 
kelią ir jo laikytis.“ 

Neringa Kažukauskaitė

Iš negandingų vakarų
 

Vykite šalin kiekvieną, kuris pasa-
kys, kad lietuviams reikia savo „Pa-
gonių žiedo“ („Nameja gredzens“, 
Latvija, 2018). Užtenka ir savų isto-
rinių opusų „iš antrų rankų“, nors 
Aigaro Graubos filmas vis dėlto sa-
vaip paaiškina panašios kūrybos 
mechanizmus. Jis rodo, kaip kūrė-
jai, norintys kurti ideologiškai an-
gažuotą, bet kartu pramoginį kiną, 
naudojasi senais (ne tik kino) stere-
otipais, pritaikydami juos naujoms 
reikmėms. Kad ir šalies šimtmečio 
iškilmėms. Graubai, regis, tinka vis-
kas: ir dar sovietų ateistų pamėgtas 
teiginys apie pasaulį siekiantį už-
kariauti Vatikaną, ir „Sostų karų“ 
įteisintas požiūris į prievartos per-
smelktus viduramžius. Perkėlęs filmo 
veiksmą į XIII a. Žiemgalą, Grauba 
lygiuojasi į pseudoistorinius seria-
lus, kurių veikėjai kartais primena, 
tarkime, kad ir šiuolaikinius ban-
ditėlius, o gėrio ir blogio sąvokos 
supaprastintos iki koktumo. 

Atitinka žinomas schemas ir pa-
grindiniai „Pagonių žiedo“ veikėjai – 
žiemgalių karalius Nameisis (šve-
das Edvinas Endre) ir neįvardyto 
popiežiaus sūnus Maksas (anglas 
Jamesas Blooras). Vienas – kilnus, iš 
geros šeimos kilęs šviesiaplaukis, ki-
tas – tamsių plaukų ir akių pavainikis. 
Žudymas ir intrigos jam – malonu-
mas. Makso tikslas – gauti žiemga-
lių karaliaus žiedą ir valdyti turtingus 
pagonis. Nameisis jam pasipriešins. 

Nameisis išsiskiria iš nuolat intri-
gas rezgančių ir vienas kitą išduo-
dančių žiemgalių. Tai dar ir vieninte-
lis lyrinis personažas, nes visą filmą 

brėžiama Nameisio ir plačiai besi-
šypsančios Laugos (Aistė Diržiūtė) 
meilės tema. Deja, Laugai išskirti-
numo suteikia ne kokie nors asme-
nybės bruožai, o prijaukintas vilkas. 
Maksas nieko nemyli, todėl nuolat 
rezga sąmokslus, nuodija patiklius 
pagonis. 

Ne tik pagrindiniai personažai 
piešiami viena – juoda arba balta 
spalva, apskritai apie veikėjų psi-
chologijos ypatumus net nepadoru 
užsiminti. Be to, dauguma gausių 
personažų šmėkšteli trumpam, jų 
net nespėji įsiminti, nebent jie, kaip 
karalius Viesturas, dėvi prabangius 
kailinius. Atlikę savo funkciją – nu-
mirti, nusižudyti, išduoti ir pan., jie 
skubiai dingsta iš ekrano, užleisdami 
vietą lyriškiems laukinės gamtos 
vaizdams ar kruvinų mūšių epi-
zodams. Dekoracijų filme nedaug, 
žiūrovų fantaziją bandoma sužadinti 
neva egzotiškais papročiais, kostiu-
mais ir Stounhendžą primenančia 
pagonių šventykla. Tačiau išraiš-
kingais kostiumais aprengti masi-
nių scenų dalyviai vaidina kraupiai, 
tarsi būtų atėję iš sovietinių istori-
nių revoliucinių filmų.

Tai ne vienintelis iš panašių filmų 
atkeliavęs bruožas. Nežinau, kaip di-
alogai skamba latviškai, bet Lietu-
voje rodomas variantas (laimei, jis 
trumpesnis) įgarsintas tokia primi-
tyvia oro uosto anglų kalba, kad net 
patoso prisodrintos replikos prieš 
kūrėjų valią suskamba ironiškai. Net 
žagtelėjau išgirdusi, kaip Nameisis 
kartoja Maksui ispanų komunistės 
Dolores Ibárruri 1936 m. mitinge 
Paryžiuje pasakytą frazę: „Geriau 
numirti stovint, nei gyventi klūpant.“ 

Panašaus deklaratyvumo „Pago-
nių žiede“ daug, jis turi paryškinti 
primityvų konfliktą: dviejų pasau-
lėjautų – vakarietiškos ir pagoniš-
kos susidūrimą. Kaip ir ankstes-
niuose filmuose „Sapnų komanda 
1935“ (2012) ar „Rygos sargybiniai“ 
(2007), Grauba paima istorinio re-
voliucinio filmo schemą, bet sukei-
čia vietomis teigiamus ir neigiamus 
personažus bei jų konfliktų aplin-
kybes. Panašiai kaip revoliucionie-
riai visas sovietų žanrinio kino ydas 
nukopijavusiuose „Rygos sargybi-
niuose“ virto neigiamais personažais, 
o nepriklausomybės gynėjai – teigia-
mais, „Pagonių žiede“ aukštyn kojom 

apverčiamas pažangą įkūnijančios Va-
karų civilizacijos ir pagonių konfliktas: 
žiemgalių tikslas – išsaugoti ne tik ti-
kėjimą, bet ir nepriklausomybę, nors, 
kaip suprantu, valstybė neegzistuoja, 
o iš giminiškų genčių žiemgalius pa-
laiko tik Traidenis. Nameisio lūpomis 
pabrėžiama, kad tik susivieniję pago-
nys išliks. Krikščionybė, civilizacija 
Graubai susijusi tik su grėsmėmis, juk 
neatsitiktinai Saremos salos, kurios 
karalius yra Vatikano sąjungininkas, 
rūmų kieme akis nuolat užkliūva už 
laisvai po purvą slampinėjančių kiau-
lių, o žiemgalių kaimas švyti švara. 
Čia visi šoka, degina laužus bei fa-
kelus ir žaidžia žaidimą su kažkuo 
panašiu į futbolo kamuolį. 

Nors ir šiame konflikte galima 
išgirsti pažįstamą intonaciją, ypač 
kai pamatai, kaip jūroje linguoja 
dideliu kryžiumi papuoštas Makso 
laivas. Taip ir suskamba Salomėjos 
Neries eilės: „Iš negandingų vakarų, 
/ Audrų, perkūnijų prikrauti, / Lin-
gavo debesų laivai.“ Tik kad Baltijos 
istorinis kinas, regis, linguoja toje 
pačioje vietoje, kaip ir anksčiau. 

Živilė Pipinytė

„Pagonių žiedas“
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Visa tai jau buvo „Odisėjoje“ 
Wimas Wendersas apie filmą „Paryžius, Teksasas“

K i n a s

Wimo Wenderso filmas „Paryžius, 
Teksasas“ („Paris, Texas“, 1984) 
trumpam sugrįžta į kino ekranus. 
Pasirodymo metais filmas pelnė 
daug tarptautinių kino apdovano-
jimų, tarp jų – Kanų kino festivalio 

„Auksinę palmės šakelę“ ir įtvirtino 
režisierių tarp svarbiausių XX a. 
pabaigos kino kūrėjų. Nuo gegu-
žės 20 d. keturis sekmadienius iš 
eilės „Paryžių, Teksasą“ bus galima 
pamatyti „Skalvijos“ kino centro 
kino klasikos vakaruose, o gegužės 
23 d. – Klaipėdos „Kultūros fabrike“. 
Gegužės 20 d. filmą pristatys Narius 
Kairys, 27 d. – Izolda Keidošiūtė, 
birželio 3 d. – Mantė Valiūnaitė, 
10 d. – Dmitrijus Gluščevskis. 

Devintajame dešimtmetyje kinas 
keitėsi intensyviai – prie slenks-
čio jau stovėjo postmodernizmas. 
1984-aisiais pasirodė ne vienas 
klasika dabar vadinamas filmas, kurio 
įtaka kino raidai prilygsta „Paryžiaus, 
Teksaso“. Tai Milošo Formano „Ama-
deus“, Martos Meszaros „Dienoraštis 
mano vaikams“, Sergio Leone’s  „Kar-
tą Amerikoje“. Apie šio dešimtmečio 
kino kūrimo atmosferą galima suži-
noti ir iš žurnale „Positif“ (1984, nr. 
283) išspausdinto Wenderso pokalbio 
su Micheliu Ciment’u bei Hubertu 
Niogret. Pateikiame jo fragmentus.

Trys pirmieji filmo kadrai rodo 
dykumą, grifą ir Harry Deaną 
Stantoną. Ar scenarijuje buvo 
numatyta tokia filmo pradžia?

Taip. Tačiau išskyrus šią pradžią 
scenarijus nebuvo toks preciziškas. 
Tik pirmas puslapis, pirmieji kelio-
lika sakinių tiksliai nusakė tai, kas 
bus filme. Ten buvo ir šis aprašy-
mas: „Vaizdas iš viršaus, kažkoks 
žmogus, ne didesnis už uodą, sa-
kalas tupia ant uolos...“

Labai svarbūs pirmieji kadrai, 
pirmieji filmo vaizdai, tad reikia 
tiksliai apibrėžti, kaip tai turi atro-
dyti. Nuo to viskas prasideda. Tai 
buvo pradžia, išeities taškas. Kai 
pradžia aiškiai apibrėžta, kiti daly-
kai atrodo lengvesni, nors tai tikrai 
nebuvo paprasta.

Filmas buvo kuriamas chrono-
logine tvarka, taip, kaip rutu-
liojasi veiksmas...

Su keliomis mažomis išimtimis, 
ypač antroje filmo pusėje. Tačiau 
ne tik atskiri epizodai, bet ir ats-
kiri planai buvo filmuojami chrono-
logine tvarka, kad būtų natūraliau. 
Tad iš pradžių vaizdas iš sraigtas-
parnio – dykumos peizažas, o pas-
kui Harry Deanas Stantonas.

Jūsų pirmuosiuose filmuose 
Amerika atsirasdavo vokiš-
kame kraštovaizdyje, paskui 
Amerikos vaizdas tapo na-
tūralesnis, pavyzdžiui, filme 
apie Nicholasą Ray’ų, filme 

„Draugas iš Amerikos“, paskui 

„Hamete“ ir pagaliau „Dalykų 
padėtyje“. Tačiau „Paryžius, 
Teksasas“ – pirmas tikrai ame-
rikietiškas Jūsų filmas. Kaip 
ankstesni filmai padėjo fil-
muojant „Paryžių, Teksasą“? 
Juk, ko gero, nebūtumėte galė-
jęs jo sukurti prieš kokius šeše-
rius metus?

Žinoma, kad ne. Kurdamas anks-
tesnius filmus neturėjau tokios 
Amerikos patirties, kokios reikėjo 
„Paryžiui, Teksasui“. „Alisa mies-
tuose“ – pirmasis žvilgsnis į Ame-
riką ir pirmasis nusivylimas. Tai 
pasakojimas apie žmogų, kuris iš-
sigandęs, o gal net terorizuojamas, 
bėga, blaškosi ir yra labai nusivy-
lęs. Filmas „Bėgant laikui“ pasakoja 
apie Ameriką iš atstumo, jis apie 
Ameriką, kuri yra galvoje. „Drau-
gas iš Amerikos“ taip pat pasakoja 
apie Ameriką iš atstumo, kaip apie 
falsifikatorių šalį, kurioje gaminami 
falsifikatai. „Dalykų padėtyje“ pir-
miausia kalbama apie kiną. Tai nėra 
filmas apie Ameriką. Net paskutinė 
dalis, kurios veiksmas vyksta Los An-
džele. Tad nors šešerius metus gyve-
nau JAV ir sukūriau ten kelis filmus, 
iki „Paryžiaus, Teksaso“ nebuvo nė 
vieno, kuriame būtų aiškiai suformu-
luotas klausimas, kas man yra Ame-
rika. Nesukūriau nė vieno filmo, net 
nė vienos scenos, kurioje būtų apie tai 
kalbama. Visi iki šiol mano sukurti 
filmai tarsi sukosi aplink šį apsėdimą, 
bet nė vienas jo nepalietė.

Bendras visų jų bruožas yra 
amerikietiška muzika, net jei 
tai nėra filmai apie Ameriką.

Tai mano asmeninė aistra. Tai 
labiau mano, o ne Amerikos dalis. 
Amerikietiška muzika tapo mano 
išsilaisvinimu.

Kaip gimė „Paryžiaus, Teksaso“ 
sumanymas? Kaip rašėte sce-
narijų? Kaip sekėsi bendradar-
biauti su Samu Shepardu?

Su Samu Shepardu susipažinau 
1977 m., labai norėjau, kad jis vai-
dintų rašytoją Dashiellą Hammettą. 
Sakiau apie tai Franciui Fordui Co-
ppolai ir studijos žmonėms. Taip pat 
norėjau, kad atsisakius Joe Goesui 
scenarijų kartu rašytų Shepardas. 
Bet jis buvo suvaidinęs tik vieną 
vaidmenį Terrence’o Malicko filme 

„Rojaus dienos“, tad mano pasiūly-
mas nebuvo išgirstas. Studija no-
rėjo žvaigždės. Buvau net nufilma-
vęs Shepardo kino bandymus – jie 
buvo puikūs, bet tai nepadėjo. Tada 
Shepardas pasakė: „Geriau nespausk, 
nepavyks jų įtikinti. Žinau, nes ge-
riau pažįstu Holivudą. Atsisakyk 
manęs kaip aktoriaus. Tikrai ateis 
tokia diena, kai padirbėsime kartu.“

Buvome susitikę daugybę kartų. 
Mačiau kelis jo pjesių pastaty-
mus. Kai baigiau „Hametą“, Samas 
pradėjo filmuotis kartu su Jessica 
Lange filme „Frensė“. Tada su ja 
ir susipažinau. Ji turėjo Shepardo 

„Motel Chronicles“ rankraštį. Tai 
eilėraščių, skečų, dialogų rinkinys, 
dienoraščio fragmentas, trumpai 
tariant, mišri forma, kurią sunku 
įvardyti vienu žodžiu. Perskaičiau ir 
buvau sužavėtas. Pasisiūliau iš to pada-
ryti scenarijų. Rašiau jį Zalcburge, kur 
turėjau statyti Peterio Handke’s pjesę. 
Kai paaiškėjo, kad pinigų spektakliui 
nebus, grįžau į San Fransiską ir pa-
rodžiau Shepardui „Motel Chro-
nicles“ fragmentais grįstą scenarijų. 
Jis nebuvo sužavėtas. Samas paprašė 
pabūti kelias dienas, nes turėjo laisvo 
laiko. Jis norėjo grįžti prie mūsų su-
manymo ką nors daryti kartu.

Kelias dienas nedarėme nieko. 
Kalbėjomės, vienas kitam pasako-
jome anekdotus, įvairias istorijas. 
Perskaičiau jo pjeses. Jis Berklyje 
pasižiūrėjo du ar tris mano filmus. 
Pamažu sukaupėme istorijos, kurią 
norėjome papasakoti, sudėtines da-
lis. Perskaičiau Homero „Odisėją“ – 
iki tol nebuvau jos skaitęs. Pamažu 
ėmė ryškėti filmo pradžia: sutrikęs 
žmogus, toks lyg Ulisas tarp miru-
siųjų, kuris grįžta turėdamas galvoje 
tik vieną mintį, vieną idėją – tai yra 
moteris. Grįžta beveik kaip vaikas. 
Neturi praeities, neturi atminties. 
Šiuo etapu scenarijuje dar nebuvo 
vaiko, tik sumanymas, kad šis žmo-
gus ieškos meilės, moters. Pirmasis 
jo susitikimas su broliu. Labai ilgai 
visas filmas turėjo būti dviejų bro-
lių istorija. Moters ieškojimas apsi-
ribojo troškimu, geismu. Negalėjo 
jos rasti, nerado. Šis motyvas ryškus 
daugelyje Shepardo pjesių, dviejų 
brolių istorija, pavyzdžiui, yra pje-
sėje „True West“.

Vieną dieną atsirado vaikas, ber-
niukas. Pamažu tai tapo šeimos is-
torija. Nei aš, nei Samas nedrįsome 
apie tai pagalvoti anksčiau, nes to 
nebuvo jokioje jo pjesėje. Tokia 
buvo genezė. Istorija gimė pa-
mažu, lėtai – tai buvo mūsų isto-
rija, ji buvo susijusi su kiekvienu iš 
mūsų asmeniškai, bet kartu bendra. 
Scenarijų rašėme abu, tuo pat laiku, 
prie to paties stalo.

Shepardas turi Amerikos viziją, 
kuri kartu yra ir mano vizija, skirtu-
mas tik tas, kad jam tai nėra Amerika, 
bet Amerikos Vakarai, tarsi Ameri-
kos viduje būtų kažkoks mitinis ir le-
gendinis kraštas, panašiai kaip mano 
europietišku požiūriu Amerika yra 
mitinis ir legendinis kraštas. 

Kaip atsitiko, kad Treviso 
vaidmeniui pasirinkote Harry 
Deaną Stantoną?

Jo kandidatūra ne iškart buvo 
akivaizdi. Stantonas buvo vienas 
iš daugelio. Truputį jo prisibijojau, 
nes atrodė, kad didelis amžiaus skir-
tumas trukdys užmegzti ryšį. She-
pardas jo nepažinojo, bet jis nebuvo 
matęs tiek filmų, kiek aš. Jie atsitik-
tinai susitiko Santa Fė, kažkokiame 
kino festivalyje, kuriame Stantonas 
pristatė vieną iš savo filmų. Ten jie 
susipažino, išgėrė įspūdingą kiekį 

alkoholio ir susidraugavo. Samas 
man paskambino: „Harry Deanas 
Stantonas turi tai, apie ką svajojome 
kurdami Treviso vaidmenį, – ne-
kaltumą. Tai didelis vaikas. Nebe-
reikia nieko ieškoti. Trevisas – tai 
jis, tik jis ir niekas kitas.“ Aš taip 
pat neabejojau.

Kaip galima kalbėti apie at-
mintį, praeitį ir likti dabar-
tyje? Kaip padaryti, kad pra-
eitis taptų apčiuopiama? Jūsų 
filme juk nėra į praeitį sugrą-
žinančių prisiminimų kadrų, 
tačiau viskas vyksta praeityje 
ir siejasi su praeitimi. Viskas 
remiasi prisiminimais, apie 
kuriuos nežinome nieko... Sce-
narijuje Jūs buvote numatęs 
sugrįžimo į praeitį scenų, ne 
vieną nufilmavote, bet filme 
jų nėra. Iš visos praeities 
filme liko tik trumputis mėgė-
jiškas 8 mm juosta nufilmuo-
tas filmas.

Nufilmavau maždaug penkias 
Treviso gyvenimo kalnų kaimelyje 
Meksikoje minutes – tai alkoholiko, 
ieškančio alkoholyje pabėgimo ir 
užmaršties, gyvenimas. Viską iš-
mečiau. Juk akivaizdu, kad Trevi-
sas nesižvalgo atgal, neprisimena 
praeities, nors filme ji turi didžiulę 
reikšmę. Mėgėjiškas 8 mm filmukas 
man atrodė natūralesnis būdas pri-
kelti praeitį. 

Vienas iš privalumų tas, 
kad jis sujungia visus filmo 
personažus.

Taip, tai vienintelis momentas, 
kai jie yra visi kartu, ir filme, ir is-
torijoje, Kartu, viena šeima. 

Neįprastas sumanymas pa-
remti filmą tokiu savotišku 
vadinamuoju saspensu. Tai ne 
hičkokiškas saspensas, kai per 
paskutines dešimt filmo minu-
čių sužinome, kas yra žudikas. 
Tai jausmų saspensas. Pasku-
tinėse filmo scenose sužinome 
paslaptį, kuri gaubė tikruosius 
veikėjų santykius.

Tai tiesa turint omenyje ir filmą, 
ir filmavimo grupę. Tai buvo tikras 
saspensas. Visi nuo pat pirmosios 
dienos nekantriai laukėme finalinio 
susidūrimo. Visiems buvo įdomu, 
kaip tai pavyks.

Ar todėl ir nusprendėte filmuoti 
chronologine tvarka?

Tai buvo būtina Trevisui, kad at-
gautų atmintį, kad galėtų užmegzti 
ryšį su berniuku. Berniukas turi 
pamažu priimti savo tikrą tėvą, 
jų bendravimas stiprėja kelionės 
metu. Reikėjo padirbėti su septy-
nerių metų berniuku, kuris staiga 
įmetamas į milžiniškos problemos 
centrą, į istorijos, kurioje jis labiau-
siai iš visų sutrikęs, vidurį. Jis yra 
problemos centre, nes turi du tėvus 
ir dvi motinas. Štai kodėl turėjau 
kurti filmą chronologine tvarka. 

Filmas transformuoja ameri-
kietiškos šeimyninės melodra-
mos apie tetos ir dėdės įvai-
kintą vaiką temą...

Tai labai holivudiška, bet galima 
ir sakyti, kad visa tai jau buvo Ho-
mero „Odisėjoje“ ir... mano anks-
tesniuose filmuose. Filme „Alisa 
miestuose“ veikėjas ieško mergai-
tės motinos, nors tai nėra moteris, 
kurią jis myli. Filme „Draugas iš 
Amerikos“ Džonatanas daro viską 
dėl savo šeimos. Ten tai irgi ne pa-
grindinė problema, bet ji yra.  

Filmo vaizdai primena Edwardo 
Hopperio paveikslus. Ar galvo-
jote apie jį? Taip pat kyla aso-
ciacijų su Cheyco Leidmanno ir 
Ralpho Gibsono fotografijomis.

Su operatoriumi Robby Muelle-
riu negalvojome nei apie Leidmanną, 
nei apie Gibsoną, nei apie Hopperį. 
Mūsų tikslas buvo neieškoti jokių 
pavyzdžių. Ieškojome geriausio 
būdo parodyti mus supantį pasaulį, 
prabėgančius peizažus ir žmones. 
Ieškojome tokių plastinių spren-
dimų, kurie geriausiai atitiktų mūsų 
pasakojamos istorijos pereikius. 
Raudonos spalvos, kuria prasideda  
filmas (Treviso kepurė) ir kuri yra 
visame filme – nuo raudono Džei-
nės kostiumo iki paskutinių vaizdų, 
kai visas Hjustonas skęsta raudo-
noje, pasirinkimas buvo sąmonin-
gas. Stengėmės ne dėlioti spalvas 
filme, bet susieti jas su istorija. Jei 
matome tokį spalvotą filmą, kokio 
anksčiau nebuvau kūręs, tai tik to-
dėl, kad stengėmės perteikti peizažą ir 
atskiras vietas tokias, kokios jos yra iš 
tikrųjų. Amerika – labai spalvota šalis.

Parengė K. R.

„Paryžius, Teksasas“
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Pirmyn į praeitį?
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s
Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

Vis laukiu, kada pasibaigs tautos eu-
forijos ir raudų laikotarpis, susijęs 
su „Eurovizija“. Jis ištinka mūsų 
žiniasklaidą kiekvieną gegužę, bet 
šiemet katastrofiškai išsipūtė. Regis, 
ir atsukęs vonios čiaupą išgirsiu pa-
dejavimus apie nuskriaustą merginą 
iš Kauno. Lietuviškų „Eurovizijos“ 
batalijų nesekiau, tad Ievą Zasi-
mauskaitę pirmą kartą išgirdau per 
transliaciją iš Lisabonos. Jos daina 
ir rožinė suknelė sukėlė daug pri-
siminimų apie 9-ojo dešimtmečio 
rusų „popsą“, kai išpopuliarėjo vai-
kiškų balsų bei infantiliškų intona-
cijų dainininkės. Tokias sentimen-
talias dainas ypač mėgo treninguoti 
vaikinai. Kai kurie iš jų vėliau tapo 
oligarchais. Paradoksas, bet lietu-
vaitės daina sužadino prisiminimus 
apie politinės ir socialinės transfor-
macijos pradžią, kai patriarchališka 
kaunietiška pasaulėjauta dar nieko 
nestebino (bent jau šiose geogra-
finėse platumose). Kita vertus, pa-
triarchališkumo apraiškų pas mus 
ir dabar nors karučiais vežk, tai 
įrodo ir lietuvių „žvaigždžių“ reakcija 
į dainą – konkurso nugalėtoją ir jos atli-
kėją, „pagardinta“ pačiu primityviausiu 
antisemitizmu. Bet „Eurovizijos“ temą 
vis dėlto turėtų išstumti kita – karališ-
kųjų vestuvių, kurias keturias va-
landas  tiesiogiai transliuos LRT 
(19 d. 12 val.), o LNK pradės rodyti 
net anksčiau – 10.45. Bus gražu.

Nemirtingas Ostapo Benderio 
šūkis „Padarykite mums gražiai!“ 
girdėti ir Bazo Luhrmanno filme 

„Didysis Getsbis“ (LNK, 19 d. 16 val.). 
Liežuvis nesiverčia šio reginio va-
dinti Francio Scotto Fitzgeraldo ro-
mano ekranizacija. Pamenu, pasi-
žiūrėjęs filmą prisiminiau Viktoro 
Šklovskio reakciją į pirmą spalvotą 
rusų kino juostą. „Pasiutęs čiulpi-
nukas“ („Vzbesivšijsia landrin“) 
tinka ir „Didžiajam Getsbiui“. Pa-
sirinkęs ekranizuoti vieną svar-
biausių amerikiečių XX a. romanų, 
Luhrmannas paėmė iš knygos me-
lodramišką siužetą ir atmetė tai, kas 
svarbiausia, – tankų psichologinių 
niuansų, skaitytojų galvoje gims-
tančių refleksijų audinį, kuriuo ir 
pasižymi gera literatūra. Jis nekuria 
filmo, kuriame personažų jausmai, 
lūkesčiai, nusivylimai būtų kino 
materija. Luhrmannas juos paver-
čia dekoratyviais filmo elementais. 

Nesitikėjau, kad šis režisierius puls 
rekonstruoti melancholišką romaną 
apie „prarastąją kartą“, kuri Pir-
mojo pasaulinio karo sukrėtimus 
ir staiga atsivėrusią tuštumą mal-
šino svaigalais ir meilės nuotykiais. 
Bet Luhrmannas sukūrė odę kičui. 
Jos esmę gerai iliustruoja pirmoji 
Deizės ir Getsbio susitikimo Niko 
namuose scena. Kad baltos gėlės 
(jei jos būtų ne butaforinės, Leo-
nardo DiCaprio ir Carey Mulligan 
paprasčiausiai nualptų) neužgožtų 
jausmų, aktoriai priversti forsuoti, 
todėl kertinė scena, nepaisant tita-
niškų DiCaprio pastangų, atrodo 
primityviai ir net juokingai. Tas for-
savimas juntamas nuolat, nes akto-
riai režisieriui ir nereikalingi – jie 
tik gigantiškos „Didžiojo Getsbio“ 
dėlionės dalis. 

Užtat Džeimsui Bondui kičas 
tinka, kaip anksčiau sakydavo, prie 
veido. Peterio R. Hunto 1969 m. filme 

„Jos Didenybės tarnyboje“ (LRT, 
šįvakar, 18 d. 23 val.) Bondas atsi-
duria, beje, Portugalijoje ir bepro-
tiškai įsimyli nusikalstamo pasau-
lio karaliaus dukterį. Pasinaudojęs 
potencialaus uošvio ryšiais Bondas 
išsiaiškina, kad jo senas priešas 
Bliufeldas įkūrė slaptą laboratoriją, 
kuri veikia prisidengusi privačios 
klinikos iškaba. Bondą šiame filme 
vienintelį kartą suvaidino australų 
aktorius George’as Lazenby. 

Kičo prieskonis akivaizdus 
ir ukrainiečių režisieriaus Ole-
sio Sanino filme „Vedlys“ (LRT, 
24 d. 23 val.). Tai pasakojimas 
apie amerikietį inžinierių, ku-
ris 4-ajame dešimtmetyje kartu 
su sūnumi atvyksta į Charkovą 
statyti socializmo. Amerikietis įsi-
myli aktorę, kuria jau seniai domisi 

raudonasis komisaras. Amerikietis 
žūva, o jo sūnus tampa aklo daini-
ninko – kobzariaus – vedliu. Jų pa-
vojingų nuotykių kupina kelionė 
vyksta dramatiškų Ukrainos isto-
rijos įvykių fone. 

Filmas buvo kuriamas beveik de-
šimt metų, jame vaidina autentiški 
kobzariai, garsiausias šiuolaikinis 
ukrainiečių poetas Sergejus Žada-
nas ir „Eurovizijos“ nugalėtoja Dža-
mala. Dalis filmo veikėjų turi isto-
rinius prototipus, bet ar jų istorija 
įtikina, spręskite patys. 

Apie kūrybos kančias  filme 
„Rubė Sparks“ (TV3, 19 d. 00.45) 
pasakoja Jonathanas Daytonas ir Va-
lerie Faris. Jų filmo veikėjas – jaunas 
rašytojas Kelvinas (Paul Dano), ku-
riam nesiseka su merginomis, todėl 
jis ir sugalvoja Rubę Sparks (Zoe Ka-
zan). Po savaitės rašytojas ją pamato 
ant savo sofos. Kaip ir pridera filmui 
apie rašytoją, jame daug nuorodų ar 
motyvų, kuriuos įdomu narplioti 
pačiam. Pavyzdžiui, pasižiūrėkite, 
kokią knygą suplėšys šuo Skotis. 

Jei hipsteriškas mito apie Pigma-
lioną ir Galatėją variantas pasirodys 
per saldus, o nuo vestuvių ir kitų 
saldumynų atšips dantys, siūlau 
užmesti akį į vengro Szabolco 
Hajdu „Šeimos šventę“ (LRT Kul-
tūra, 23 d. 22 val.). Režisieriaus 
bute nufilmuotas dviejų seserų 
susitikimas – bandymas užčiuopti 
tikrovę, kurioje daug nusivylimų, 
finansinių problemų, emigracija, 
neišsipildžiusi meilė, nuovargis, 
bandymai išsaugoti šeimą... Ir jo-
kių princų, jokių iliuzijų ar rožinių 
suknelių.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Didysis Getsbis“

Anonsai

Gegužė prie Neries
Gegužės 17–31 d. dvidešimt penktą 
kartą vyks Lenkijos ir Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 100-mečiui 
skirtas festivalis „Gegužė prie Neries“. 
Idėjos autorius ir pagrindinis organi-
zatorius Lietuvoje – kultūros plėtros 
draugija „Znad Wilii“, organizatorius 
Lenkijoje – Mazovijos kultūros ins-
titutas Varšuvoje. Festivalio tikslas – 
skleisti lenkų kultūrą Lietuvoje ir sti-
printi lenkų ir lietuvių kūrėjų ryšius.

Festivalis yra tarpdisciplininio po-
būdžio, jame bus pristatoma ne tik po-
ezija ir proza, bet ir istorija, kinas, mu-
zika, parodos, taip pat vyks diskusijos 
ir pokalbiai. Festivalio svečiai – lenkų 
poetai, rašytojai, žurnalistai bei akto-
riai, tarp jų Dorota Masłowska, Bry-
gida Helbig, Stanisławas Łubieńskis, 
Wojciechas Pszoniakas, Joanna Moro, 
Stanisławas Soyka, Marianas Turskis, 
Stanisławas Zawiślińskis, Mirosła-
was Ikonowiczius. Taip pat dalyvaus 
Andriejus Chadanowiczius, Renata 
Putzlacher-Buchtová, Birutė Jo-
nuškaitė, Vytas Dekšnys, Andrius 

Konickis. Festivalio programoje ir 
Grzegorzo Kasdepke’s – vieno po-
puliariausių Lenkijos rašytojų, ra-
šančių vaikams ir jaunimui, susi-
tikimai su jaunaisiais skaitytojais, 
filmo apie poetą Sławomirą Woro-
tyńskį premjera, monografijos „Os-
karas Milašius. Lietuvos ir paukščių 
bičiulis“ bei kitų knygų pristatymai, 
pokalbiai ir koncertai. 

Programa: www.mik.waw.pl/
majnadwilia, FB/majnadwilia

Renginiai nemokami.

Rengėjų inf. 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dulkių spalvos žuvelės / Deividas Preišegalavičius ; [dailininkė Eglė Ridikaitė]. – Vilnius : 
Studija be pykčio, [2017]. – 143, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-9955-829-07-2

Dvi vieno gyvenimo valandos : Renė / Inutė Ona Litvinaitienė. – Vilnius : Kriventa, 2018. – 
199, [1] p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-462-098-0 (įr.)

Kalkutos detektyvas : [romanas] / Abir Mukherjee ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – 
Vilnius : Tyto alba, 2018. – 454, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-306-2 (įr.)

Kelio vingiai : romanas / Aldona Lavickienė. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir para-
mos fondas] „Baltasis balandis“, 2018. – 125, [1] p.. – ISBN 978-9955-823-25-4

Nakties mėlis : [romanas] / Simone van der Vlugt ; iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 270, [1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3263-0 (įr.)

Poezija / Pranas Lembertas ; [sudarytojas ir įvado autorius Eugenijus Žmuida]. – Vilnius : 
Studija be pykčio, 2018. – 351, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 
1000 egz.. – ISBN 978-9955-829-09-6 (įr.)

Vandenynas kelio gale : [romanas] / Neil Gaiman ; vertimas iš anglų kalbos: Adas Macevi-
čius ir Elena Macevičiūtė. – Vilnius : Bonus animus, 2018. – 189, [2] p.. – ISBN 978-9955-
754-50-3 (įr.)

Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. – 
Šiauliai : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2018. – ISSN 1392-0669

[Nr.] 38 (2018). – 2018. – 152 p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 800 egz.

Vėtrų kalnas : romanas / Emily Brontë ; iš anglų kalbos vertė Česlovas Rimkus. – Vilnius : 
Alma littera, 2018. – 374, [1] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 18). – Tiražas 4000 
egz.. – ISBN 978-609-01-3206-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Apkabink mane / Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak ; iš lenkų kalbos vertė Kazys 
Uscila. – 2-asis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – 
ISBN 978-609-441-469-5 (įr.)

Atlantų lobis : [apysaka] / Agnieszka Stelmaszyk ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila ; 
iliustravo Jacek Pasternak ir Marius Zavadskis. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 205, [3] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-441-508-1 (įr.)

Brolių ieškotoja : pagal lietuvių liaudies pasaką / Stepas Zobarskas ; iliustravo Marija Smir-
novaitė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, [2018]. – 67, [3] p. : 
iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 15 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-25-0

Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos : romanas / John Green ; iš anglų kalbos vertė Zita Ma-
rienė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 268, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-
3259-3 (įr.)

Eliotas ir ištrūkęs demonas, arba Kaip Olimpo dievai gelbėjo pasaulį : [romanas] / Maz Evans ; 
iš anglų kalbos vertė Jūratė Dzermeikaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2018. – 359, [1] p.. – Tiražas 
2500 egz.. – ISBN 978-609-466-305-5 (įr.)

Harry Potter ir prakeiktas vaikas : [pagal naują originalią istoriją, kurią sukūrė J.K. Rowling, 
John Tiffany ir Jack Thorne, nauja Jack Thorne pjesė] : pirma ir antra dalys : scenarijus / iš 
anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 340, [8] p. : iliustr.. – Tira-
žas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3265-4 (įr.)

Mūsų visų Madikė / Astrid Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravinskienė ; iliustravo 
Ilon Wikland. – Vilnius : Garnelis, [2018]. – 412, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-883-57-9 (įr.)

Patisonas Dublis ir cukinija Sprakselina iškeliauja : trys pasakos / Marija Monika ; [ilius-
travo Linas Spurga]. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2018. – 
68, [3] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė, ISSN 2351-535X). – Tiražas 15 000 egz.. – ISBN 
978-609-8161-29-8

Pelėnas, Varlėnas ir Bobo : [pasaka] / Elena Launikonytė ; [iliustravo autorė]. – Vilnius : 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2018. – 109, [3] p. : iliustr.. – (Vaikų biblio-
tekėlė, ISSN 2351-535X). – Tiražas 20 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-28-1

Septyni paukščių įstatymai : pasaka / Rūta Montvilaitė ; iliustravo Lauksminė Steponavičiūtė. – 
Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2018. – 36, [4] p. : iliustr.. – (Vaikų 
bibliotekėlė, ISSN 2351-535X). – Tiražas 40 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-26-7

Tik ateinantys žodžiai : eilėraščiai / Aušra Raugaitė ; [iliustravo Jurga Šulskytė]. – Vilnius : 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2018. – 61, [2] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliote-
kėlė, ISSN 2351-535X). – Tiražas 15 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-30-4

Tiltas į Terabitiją : [apysaka] / Katherine Paterson ; [vertė Nijolė Regina Chijenienė]. – Vil-
nius : Nieko rimto, 2018. – 140, [4] p.. – (H.Ch. Anderseno medalis). – Tiražas 3000 egz.. – 
ISBN 978-609-441-507-4 (įr.)

Tinginių šalis : [pasaka] / Kęstutis Kasparavičius ; iliustracijos autoriaus. – 2-asis leid.. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 54, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-
291-2 (įr.)

Ulfas ir stebuklinga barzda : [apysaka] / Virgis Šidlauskas ; iliustravo Tania Rex. – 3-iasis 
leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 171, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
609-441-399-5 (įr.)

Vilkolakiukas Dolfas : [apysaka] / Paul van Loon ; iliustravo Hugo van Look ; iš nyderlandų 
kalbos vertė Rima Dirsė. – Vilnius : Nieko rimto, 2014-    . – (Įr.)

[Kn.] 9, Superdolfas / iš nyderlandų kalbos vertė Rima Dirsytė. – 2018. – 118, [10] p. : iliustr.. – 
Tiražas 4500 egz.. – ISBN 978-609-441-509-8
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Gegužės 18–27
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) atidaryta ne-
eilinė paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. 
Neeilinė, nes iš Italijos atgabenti labai branginami šv. Kazimiero garbi-
nimui naudojami objektai, vienas jų – relikviorius – įkainotas net 1 mln. 
eurų. „Įspūdingų matmenų kūrinio medžiagų brangumas, ikonografija ir 
auksakalio Massimiliano Soldani Benzi meistriškumas stebino ne vieną 
italų kartą, o Lietuvoje jis pristatomas pirmą sykį. (...) Paroda atskleis 
mažai kam Lietuvoje žinomą istoriją, kaip 1636 m. šv. Kazimieras tapo 
Palermo miesto globėju.“

Fotografijos gerbėjams būtina pamatyti Lietuvos fotomenininkų sąjun-
gos „Prospekto“ fotografijos galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius) veikiančią 
Remigijaus Pačėsos retrospektyvinę parodą „Geltona gulbė neatplauks“. 
Parodos kuratoriai Agnė Narušytė ir Gintaras Zinkevičius. Fotomenininko 
kūryba joje skleidžiasi tarsi iš naujo atrandama.

Muzika

2018-ieji – įsimintini Nepriklausomybės šimtmečio metai ir Lietuvai, ir dar 
kelioms šalims, tarp jų Armėnijai. Pažymint šią sukaktį gegužės 24 d. 19 val. Lie-
tuvos nacionalinėje filharmonijoje rengiamas armėnų simfoninės muzikos 
vakaras, jame su maestro Roberto Šerveniko vadovaujamu Lietuvos nacio-
naliniu simfoniniu orkestru koncertuoja Armėnijos solistai – smuikininkas 
Sergejus Khachatryanas ir pianistė Lusine Khachatryan. Programoje – XX a. 
viduryje, Antrojo pasaulinio karo kontekste, sukurtos dvi kompozicijos – 
Aramo Chačaturiano Koncertas smuikui (1940, dedikuotas legendiniam 
smuiko virtuozui Davidui Oistrakhui) bei Alexanderio Arutiuniano nuo-
taikinga „Šventinė uvertiūra“ (1949), taip pat itin produktyvaus simfonisto 
Alano Hovhanesso Simfonija Nr. 21 (1970).  

Teatras

Dviejų draugų rutiną sudrumsčia trečiasis ir pasaulis apsiverčia spektaklyje 
„Trijulis aukštyn kojom“ pagal Beckettu vaikams vadinamo vokiečių dra-
maturgo Carsteno Brandau pjesę. Anot režisierės Giedrės Kriaučionytės, 

„laisvai ir komiškai žaidžiant žodžiais, erdve, lingvistiniais pasikartoji-
mais ir skaičių seka kuriamas švelniai ironiškas ir kartu beketiškas pa-
sakojimas apie pačius esmingiausius dalykus: kas aš, kas tu ir kaip mes 
galime sugyventi drauge?“ Premjera Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
Studijoje įvyks gegužės 24, 25 ir 26 dienomis. Spektaklį 4–7 metų vaikams 
kuria aktoriai Marius Čižauskas, Kirilas Glušajevas ir Jovita Jankelaitytė, 
kompozitorė Karolina Kapustaitė, kostiumų dailininkas Antanas Dubra 
ir scenografas Vladas Suncovas. Pastarojo manymu, „Žiūrovai susidurs su 
žaisminga logikos dėlione, kuri pradės vartytis „aukštyn kojom“ ir įgauti 
netikėtas formas ne tik sekant tai, kas vyksta, bet ir pačiam pradėjus mąs-
tyti spektaklio metu.“

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

„Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. 
Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“
Paroda „Kolekcionuojant hitus: kūriniai ir 
garso takeliai iš „Lewben Art Foundation“ 
kolekcijos“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko 

„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“ 

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Paroda „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. 
Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją. XIX a. 
pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksan-
dro Popovo (Klaipėda) rinkinio“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Istorija ir dailininkas: Algirdas Bosas“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Medalis valstybės atkūrimo 
šimtmečiui“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-
tės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų 
paroda

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Alberto Gursko paroda „Tekstai Lietuvai“

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos už-
sienio reikalų ministerijos Politiniame 
archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-
mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti pa-
veikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“ 
Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos 
šedevrai: Lietuva–Italija“ 

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 25 d. – Arūnės Tornau paroda „Pabaiga 
yra pradžia“ 

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
13-oji Baltijos trienalė „Išsižadėk šmėklų“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 26 d. – Žygimanto Augustino paroda 

„OU“
Kunigundos Dineikaitės paroda „Juoda 
gėlė, Figūros ryškios, Nuplautos raidės“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Remigijaus Pačėsos retrospektyvinė paroda 

„Geltona gulbė neatplauks“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 26 d. – Reginos Sipavičiūtės teksti-
lės paroda „Praeitis dabartyje. Paprasta 
tekstilė“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 26 d. – Audriaus Gražio kūrybos paroda „Žu-
vies akis, nesiekianti Naujosios Zelandijos“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Gedemino Antano Spūdžio paroda

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Marijos Šnipaitės personalinė paroda 

„Atsitraukimas“

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4–32
iki 25 d. – Akvilės Anglickaitės paroda „Kai 
tik jis palietė samanas, galia perėjo į mišką, 
ir medžių šaknys virto upėmis“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 23 d. – paroda „Fluxus & Mačiūnas“ 

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
iki 22 d. – tapybos paroda „Litvakiškos 
studijos“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Paroda „7 žvilgsniai į nature morte“ (Aušra 
Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Eglė Ganda 
Bogdanienė, Bronius Gražys, Rimvydas 
Kepežinskas, Rolandas Rimkūnas, Arvydas 
Šaltenis, Mindaugas Šnipas)

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Godos Lukaitės tapybos paroda „Vis kitos 
vietos“
LRT fojė patalpose (Konarskio g. 49) TV 
piešinių konkurso „Mano pasaulis“ (1970–
1987) paroda 

Lietuvos geležinkelių muziejus
Geležinkelio g. 16
Juozapo Miliūno peizažai

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
iki 27 d. – paroda „Mes žiūrime į juos, jie 
žvelgia į mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių 
portretai 1945–1959“

Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo Vaižganto g. 2
Fotomenininkų Dangirutės ir Rimgaudo 
Maleckų paroda „Fotografikos proveržis“

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 22 d. – Gedimino Jono Argusto fotogra-
fijų paroda „Tarp dangaus ir žemės“

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16
Manto Daujoto ir Petro Lincevičiaus tapy-
bos darbų paroda „Prietemos“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Gyčio Aštrausko, Algimanto Černiausko, 
Evaldo Bubino paroda „Good Old 
Baudelaire“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 23 d. – Kristinos Mažeikaitės kūrybos 
paroda „Degančios saulės namai“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Valentino Antanavičiaus paroda „Kūrybos 
fragmentai“

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
Yiannis Galanopoulos (Graikija) paroda 

„Sumažėjimas iki absurdiškumo“

„Rupert“ galerija
Vaidilutės g. 79
Laurie Kang ir Santiago Taccetti paroda 

„255.155.2612“

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos 
bažnyčia
Savičiaus g. 15
Paroda „Dark Drawn“ („Tamsos širdis“) 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. 
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei 
mecenatystės skerspjūviai“
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“ 
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Duncano Higginso (D. Britanija) paroda 

„Down on the farm“
Paroda „Reconsider Design“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas 
žmogus“
Eglės Velaniškytės paroda „Būties lengvu-
mas. Čia ir dabar“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
nuo 25 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės per-
sonalinė paroda „Sapne tik sapnas“
iki 20 d. – Arvydo Martinaičio paroda 

„Raudonkepuraitė-is ir co II“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

„Kasdienybės geometrija. Art Deco Kauno 
interjeruose“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“
iki 20 d. – taktilinė paroda „Blind Date“ 

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 18 d. – Baltijos šalių grupės menininkų 
bendra paroda – meno projektas „3FREE”, 
skirtas trijų Baltijos valstybių šimtmečiams 

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
Martos Vosyliūtės paroda „Second hand 
kultūra Lietuvoje“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 22 d. – Alfonso Lekavičiaus paroda 

„Musė su deimantu“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Šiuolaikinio Japonijos medžio raižinio 
paroda „Medžio raižinio efektas“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
18 d. 18.30 – PREMJERA! A. Adamo „KOR-
SARAS“. Choreogr. – M. Legris (Prancūzija), 
muzikos vad. ir dir. – V. Ovsianikovas (Ru-
sija), scenogr. ir kost. dail. – L. Spinatelli 
(Italija), šviesų dail. – M. Hewlett 
(D. Britanija)
19 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas
31, VI. 2 d. 18.30 – PREMJERA! W.A. Mozarto 

„IDOMENĖJAS“. Muzikos vad. ir dir. – 
J. Wildneris (Austrija). Dir. – M. Barkauskas, 
rež. – G. Vickas (D. Britanija), scenogr. ir 
kost. dail. – P. Brownas (D. Britanija), šviesų 
dail. – G. Di Iorio (Italija), choreogr. – R. Ho-
wellas (Didžioji Britanija), choro meno 
vad. – Č. Radžiūnas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

19 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso 

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas

22, 23 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 

Rež. – O. Koršunovas

24 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 

Rež. – J. Vaitkus

26 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ 

AIKŠTĖ“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. – 

K. Lupa 
Mažoji salė
18 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ 

(R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Paster-
nako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar
20 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal 
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Ter-
telis, K. Werner 
Studija
24–26 d. 10 val. – PREMJERA! C. Brandau 

„TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. – G. Kriau-
čionytė. Vaidina K. Glušajevas, M. Čižauskas, 
J. Jankelaitytė
Dekoracijų dirbtuvėse
20 d. 19 val. – „UBU REX“. Rež. – U. Barto-
ševičiūtė (Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos spektaklis) 

Valstybinis jaunimo teatras
20 d. 15 val. Menų spaustuvėje – „BROLIAI 
LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). 
Rež. – K. Dehlholm 

Vilniaus mažasis teatras
20 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ 

„Improvizacijos teatras“) 
22 d. 18 val., 27 d. 19.30 – PREMJERA! 

„NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS 
KAMPAS“. (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
25 d. 18, 20.30 – PREMJERA! „IMPROVIZA-
CIJOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)
26 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
26 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. – P. Galambosas (Vengrija) 
27 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
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Oskaro Koršunovo teatras
21 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DU-
GNE“. Rež. – O. Koršunovas
22, 23 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYE-
NIMĄ“. Rež. – O. Koršunovas
24, 25 d. 19 val., 26 d. 16, 19 val. OKT studi-
joje – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
24 d. 18.30 – PREMJERA! H. Ibseno „HEDA 
GABLER“. Rež. – E. Švedkauskaitė
25 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayen-
burgo „IŠSIGIMĖLIS“. Rež. – A. Špilevojus
26 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo 

„KREDITORIAI“. Rež. – D. Meškauskas 
(Erdvė A-Z)
27 d. 18.30 – PREMJERA! D. Maslowskos 

„MUMS VISKAS GERAI“. 
Rež. – E. Švedkauskaitė (Erdvė A-Z)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
20 d. 12 val. – PREMJERA! „PINOKIS“.
Rež. – Š. Datenis
26 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
27 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
Palėpė
19 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. – V. Mazūras
Mažoji salė
19 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ISTORIJOS 
IŠ INDIJOS“ („Baltic Storytelling Centre“) 
19 d. 15, 19 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO 
PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis 
(teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūry-
binė studija „PetPunk“)
19, 20 d. 10 val. Stiklinėje salėje – „INTRO-
DUCTION TO STORYTELLIING“ („Mezrab 
Storytelling School“ dirbtuvės)
20 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“. 
Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, 
V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juoza-
paitis („Stalo teatras“)
20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „RUBINO 
MEDIS“ („Baltic Storytelling Centre“)
22 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HONEY, I'M 
HOME!“. Idėjos aut. ir rež. – A. Burkšaitis
24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras)
25 d. 11 val. Juodojoje salėje – „APKABINSIU 
TAVE“. Choreogr. – D. Binkauskaitė (šokio 
teatras „PADI DAPI Fish“)
26 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
26 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„KAS PASAULYJE GRAŽIAUSIA?
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė
18 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sible-
yras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“.
Rež. – R. Vitkaitis
19 d. 18 val., 20 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – 
G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. – G. Varnas
20 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 

22, 29 d. 14 val., 27 d. – 18 val. Rūtos salėje – 
„LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. – E. Kižaitė
22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Wilde-
rio „MŪSŲ MIESTELIS“. Rež. – D. Rabašaus-
kas (Klaipėdos jaunimo teatras ir NKDT) 
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOL-
JERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė – 
I. Paliulytė 
24 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ibseno 

„JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. 
Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras) 
25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „CINKAS 
(ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. – E. Nekrošius (Valstybinis jaunimo 
teatras)
27 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
18 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS MON-
TEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną). 
Dir. – J. Janulevičius
19 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
20 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPIN-
DESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Ber-
vingis ir G. Visockis
23 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskai-
tės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. – V. Visockis
24, 25 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ 
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). 
Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – 
J. Janulevičius
26 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. – V. Visockis
27 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
18 d. 16 val. – J. Stučinskaitės „TI“. 
Rež., inscenizacijos aut. ir videomontažo 
rež. – A. Gluskinas
19 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
20 d. 16 val. – „Poezijos žygis per Lietuvą“. 
Dalyvauja aktorius, dainų autorius ir atli-
kėjas A. Dubaka ir aktorius B. Ivanauskas
23 d. 14 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. – G. Padegimas
25 d. 18 val., 26 d. 16 val. – „MIRTIES GYVE-
NIMAS“. Rež. – Pepa Diaz-Meco. Atlikėjas –
J.M. Graca
26 d. 12, 14.30, 27 d. 14, 16.30 – „ATVIRA 
ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“) 
27 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. 
Rež. – G. Aleksa

Kauno lėlių teatras
18 d. 12 val. 60-asis teatro gimtadienis Mari-
jampolės dramos teatre – „PRINCESĖS GIM-
TADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius
19 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal 
W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius
20 d. 11, 13 val. – PREMJERA! „TAVO PA-
SAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės pa-
saką „Kampiškytės klajonės“). Aut. ir 
rež. – R. Bartninkaitė
26 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO 
MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). 
Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė
27 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
19 d. 12, 15 val. Didžiojoje salėje – „PŪ-
KUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė 

P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. 
Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUNGLIŲ 
KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“. 
Rež. – K. Kondrotaitė
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso 
knygą). Rež. – A. Dilytė

Klaipėdos muzikinis teatras
19 d. 18 val. Žvejų rūmuose – R. Mačiliūnai-
tės „Į ŠVYTURĮ“. Rež. – L. Vaskova, muzi-
kos vad. ir dir. – V. Valys

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
19 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. 
Rež. – S. Račkys
20 d. 12 val. Kultūros centre – PREMJERA! 

„TEGYVUOJA LAMBERTAS!“
Rež. – A. Gluskinas
24 d. 18.30 – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pa-
gal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į 
Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas
25 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanaus-
kaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė
26 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIE-
VAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
27 d. 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – PREM-
JERA! Interaktyvus judesio spektaklis 0–3 
metų vaikams „VANDENINIS NUOTYKIS“. 
Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
18 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ 
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež. – G. Gabrėnas
19, 20, 27 d. 12 val. – PREMJERA! „PATS 
BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hof-
fmanno pasakas). Rež. – L. Kurjački
23 d. 12, 18 val. – R. Granausko „RŪKAS 
VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
24 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležin-
kelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“. 
Rež. – J. Glombas
25 d. 18 val. – PREMJERA! A. Škėmos „PABU-
DIMAS“. Rež. ir scenogr. aut. – A. Areima 
26 d. 18 val. – „PRIEŠ SROVĘ“. Rež. – D. Bu-
drytė-Samienė (Jurbarko kultūros centro 
K. Glinskio teatras)
27 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Muzika 
Lietuvai“. Koncertuoja Vilniaus Karoliniš-
kių muzikos mokyklos mokiniai ir mokyto-
jai. Dalyvauja Klaipėdos J. Karoso, Biržų 
V. Jakubėno muzikos mokyklų, Panevėžio 
V. Mikalausko, Palangos S. Vainiūno, Kel-
mės A. Lipeikos meno mokyklų mokiniai. 
Solistas T. Pavilionis (tenoras). Programoje 
A. Raudonikio, L. Vilkončiaus, K. Maša-
nausko, G. Kuprevičiaus, G. Abariaus, 

E. Čiplio ir kt. kūriniai

20 d. 18 val. Šakių rajono Griškabūdžio bažny-

čioje – „Beatričės vasaros“ muzikos festivalis. 

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 

Solistė D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – 

M. Pitrėnas. Programoje S. Vainiūno, A. Mal-

cio, H. Wieniawskio, P. Čaikovskio kūriniai

22 d. 11 val. Žiežmarių kultūros centre, 22 d. 

13 val. Ringailių kultūros centre – ciklo „Mu-

zikos enciklopedija gyvai“ edukacinis kon-
certas visai šeimai „Svečiuose akordeonas“. 
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos Akordeonų orkestras (vad. ir dir. 
R. Jakutis), E. Germanovič (bosinė gitara), 
M. Stundžia (mušamieji). Koncertą veda 

muzikologė J. Adomonytė-Šlekaitienė. Pro-
gramoje J. Naujalio, M. Vaitkevičiaus, 
L. Prima, C. Smitho, M. Hennecke’s kūriniai
24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas. 
Lietuvos ir Armėnijos nepriklausomybės 
100-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfo-
ninis orkestras. Solistai S. Khachatryan 
(smuikas), L. Khachatryan (fortepijonas). 
Dir. – R. Šervenikas. Programoje A. Haru-
tiuniano, A. Chačaturiano, A. Hovhanesso, 
M. Ravelio kūriniai
25 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – ciklo 

„Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas 
„Džazas iš rytų“. Remigijaus Rančio džiazo 
kvartetas: R. Rančys (saksofonai, fleita, me-
lodionas), R. Banys (klavišiniai), G. Augus-
taitis (mušamieji), G. Svilas (kontrabosas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose 
21 d. 16 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 

„Smuiko muzikos popietė“. Groja Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos dėstytojo 
D. Puodžiuko smuiko klasės studentė 
A. Ursul. Fortepijono partiją atlieka M. Ju-
ciūtė. Programoje J.S .Bacho, J. Juozapaičio, 
E. Chaussono ir A. Chačaturiano kūriniai 
21 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Arfos muzikos popietė. Dalyvauja Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos IV kurso stu-
dentė G. Ašmontaitė. Fortepijono partiją 
atlieka M. Juciūtė. Programoje B. Dvariono, 
J.S. Bacho, T. Mayuzumi, I. Pizzetti kūriniai
22 d. 16 val. – Vilniaus muzikinis atžaly-
nas. Koncertas „Muzikiniai gegužės žiedai“. 
Koncertuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos mokytojų J. Jelesinos, 
J. Karalienės, V. Mikailienės mokiniai. Pro-
gramoje M.K. Čiurlionio, B. Dvariono, 
E. Griego, J.S. Bacho, L.van Beethoveno ir 
kt. kūriniai
23 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncer-
tas. Svečiuose Biržų Vlado Jakubėno muzi-
kos mokyklos mokytojai, mokiniai (direk-
torė R. Zuozienė, direktorės pavaduotoja 
R. Petronytė) ir buvę ugdytiniai
25 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertas „Palydint pavasarį...“. Dalyvauja 
mokytojų I. Milašiūtės, I. Maceinaitės, 
J. Malinos, R. Milašiūtės–Drungilienės ir 
S. Smolskienės fortepijono klasės mokiniai
26 d. 16 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertuoja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 
mokyklos mokiniai
Sakralinės muzikos valandos „Musica sacra“
20 d. 12.15 val. Kulautuvos Švč. Mergelės 
Marijos Vardo bažnyčioje, 27 d. 12.45 val. Be-
tygalos Šv. Mikalojaus bažnyčioje – 
M. Beinaris (baritonas), S. Beinarienė (kon-
certmeisterė). Programoje G. Kuprevičiaus, 
F. Schuberto, G.F. Händelio, A. Stradellos, 
C. Franko, G.B. Pergolesi, G. Giordani ir kt. 
kūriniai

Vilnius
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

18 d. 17 ir 19 val. J. Juzeliūno erdvinio garso 

sferoje (Gedimino per. 42) – J. Chowningo 

paskaita „FM sintezė: 50 metų ir muzi-

kos komponavimas išvirkščiai“ ir kūrinių 

koncertas 

Valdovų rūmai
Marco Scacchi senosios muzikos 
festivalis
24 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
festivalio atidarymo koncertas „Missa om-
nium tonorum“. Karališkasis Abiejų Tautų 
Respublikos orkestras ir choras „Korona“ 
(meno vad. M. Vitale ir D. Stabinskas)
25 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 

„Itališka klavesino muzika Lietuvos valdovų 
dvare“. Atlikėjas V. Norkūnas (klavesinas)

Muzikos galerija
22 d. 18.30 – Tarptautinės Amerikos moky-
klos Vilniuje pianistų koncertas. Mokytojas 
J. Dvarionas
25 d. 18.30 – Fortepijono muzikos vakaras. 
Mokytojos L. Kašauskienė ir L. Vaitkuvienė

Šv. Kotrynos bažnyčia
18 d. 19 val. – koncertas „Le triomphe de 
l'amour“. Atlikėjai B. Dazinas (kontrateno-
ras, Prancūzija), J. Monteilhet (sopranas, 
Prancūzija), L. Giedraitytė (fortepijonas). 
Programoje G.F. Händelio operų arijos ir 
duetai
19, 20 d. 10 val. – Lietuvos vaikų chorų fes-
tivalis „Dainų mozaika“
21 d. 18.30 – I. Schuldmano (Norvegija) 
smuiko rečitalis. Dalyvauja L. Giedraitytė 
(fortepijonas)
23 d. 17.30 – iškilmingas Vilniaus „Ąžuo-
liuko“ muzikos mokyklos baigimo pažymė-
jimų įteikimas, absolventų koncertas
24 d. 19 val. – koncertas „Druskomanija 
2018 m.“. Dalyvauja Vilniaus m. savivaldy-
bės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. 
Dir. – D. Katkus

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
22 d. 17.30 – „Poezijos pavasaris“. Doku-
mentinio filmo „Arčiau žemės anapus 
upės“, pasakojančio apie poetus V. Bra-
ziūną ir K. Skujenieką, pristatymas. Daly-
vauja režisieriai-scenarijaus autoriai 
V. Jonkutė, E. Samsonas, poetai V. Braziū-
nas, U. Bėrzinis, vertėja I. Brūverė, kalbi-
ninkas S. Valentas. 
19 d. 17–23 val. – „Muziejų naktis“: 18 val. – 
įvadinė ekskursija po parodas „Tyliosios 
kolekcijos. Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir 
Estijos dailės rinkiniai“ ir „Kolekcionuojant 
hitus. Kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben 
Art Foundation“ kolekcijos“ su NDG gide; 
19 val. – ekskursija po parodą „Tyliosios 
kolekcijos. Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir 
Estijos dailės rinkiniai“ su parodos kura-
tore J. Marcišauskyte-Jurašiene; 20 val. – 
ekskursija po parodą „Kolekcionuojant 
hitus. Kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben 
Art Foundation“ kolekcijos“ su parodos ku-
ratore D. Gambickaite; 21 val. – ekskursija 
po NDG užkulisius su kuratoriumi 
E. Parulskiu (ekskursijos nemokamos, ta-
čiau būtina užsiregistruoti el. paštu eduka-
cija@ndg.lt, tel. (8 5) 219 59 61)

Valdovų rūmai
19 d. 18–23 val. – „Muziejų naktis 2018“. 

„Muziejus moderniu žvilgsniu“ (rengi-
niai ir įėjimas į muziejų nuo 18 iki 23 val. 
nemokami)

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
18 d. 12 val. – Kino popietė: filmas „Nie-
kas nenorėjo mirti“ (rež. V. Žalakevičius, 
1965 m.)
18 d. 18 val. – R. Lapinskaitės knygos „Meilė 
sau“ pristatymas ir trumpa paskaita
22 d. 17.30 – leidinio „Buvusios Kražių kole-
gijos 1803 m. knygų sąrašas“ pristatymas
22 d. 18 val. – M. Krikštopaitytės knygos 

„Konstantinas Bogdanas: šviesioji nesėkmės 
pusė“ sutiktuvės

Kaunas
L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai
22 d. 15 val. – Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Išeivių skyriaus vedėja 
V. Babonaitė-Paplauskienė skaitys paskaitą 

„Semiu krikšto vandenį giesmei“. Renginio 
metu bus pristatyta knyga: „Kazys Bradū-
nas. Archyvai“
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LR kultūros ministerija 

Savaitės filmai

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas, 
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas

Gegužės 18–24
Ki no re per tu a ras

Anon  **
Idealioje ateities visuomenėje nėra asmeninio gyvenimo, privačių teri-

torijų ir pilietinių teisių. Regis, visiškai kontroliuojamoje valstybėje negali 
būti klaidų, tačiau kartą detektyvas Solas Frilendas (Clive Owen) susipa-
žįsta su mergina (Amanda Seyfried), kurios nėra duomenų bazėse. Taip 
prieš jį atsiveria nusikaltėlių pasaulio durys. Andrew Niccolo filme taip 
pat vaidina Sonya Walger, Colmas Feore’as, Markas O’Brienas (JAV, Vo-
kietija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Aš graži  **

Renė kiekvieną dieną skausmingai patiria, ką reiškia būti vidutinybe 
Niujorke – mieste, kuriame pirmenybė teikiama gražiems ir turtingiems. 
Viskas pasikeičia, kai sporto klube Renė nukrinta nuo treniruoklio ir su-
sitrenkia galvą. Atgavusi sąmonę ji pasižiūri į veidrodį ir nepatiki savo 
akimis: jos kojos – lieknos ir įdegusios, plaukai – šilkiniai, o skruostai – 
idealios formos. Iš tikrųjų kitiems Renė visai nepasikeitė. Tačiau įsitikinusi 
savo idealiu grožiu Renė patiria tikrą metamorfozę ir tampa pasitikinčia, 
drąsia moterimi. Jos energija daro įspūdį visiems, o pirmiausia saldžiam 
vaikinui Itanui (Rory Scovel) ir Renė viršininkei (Michelle Williams). Ta-
čiau darydama karjerą kosmetikos firmoje Renė vis dažniau ima žiūrėti 
į kitus iš aukšto. Šią didaktišką, bet pozityvaus mąstymo gerbėjus tikrai 
įkvepiančią komediją sukūrė Abby Kohn ir Marcas Silversteinas (Kinija, 
JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Auklė Tulė  ****

Ką padovanoti motinai, kuri laukiasi ketvirto vaiko? Toną sauskelnių ar 
raminamųjų vaistų? O gal jai padovanoti ...auklę? Marlo (Charlize Theron) – 
tikra didvyrė, bet kartais net didvyrėms reikia pailsėti. Vieną vakarą ant 
jos namų slenksčio pasirodo paslaptinga auklė Tulė (Mackenzie Davis). 
Ji jauna, graži ir greitai apverčia aukštyn kojom visą šeimos gyvenimą. Be 
to, Tulė turi tai, ką Marlo jau  prarado. Jasono Reitmano komedijoje apie 
motinystę taip pat vaidina Markas Duplassas, Ronas Livingstonas, Emily 
Haine, Elaine Tan, Colleen Wheeler (JAV, 2018). (Vilnius)
Knygų klubas  ***

Keturios draugės kartą per mėnesį susitinka savo malonumui susikur-
tame knygų klube. Jos daug gyvenime matė, daug perskaitė ir patyrė, bet 

„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“, pasirodo, gali įkvėpti ir jas. Iš pradžių drau-
gės, nors ir nedrąsiai, leidžiasi užkariaujamos Kristiano Grėjaus geismų. 
Žinia, gyvenimas trumpas, todėl ponios nusprendžia negaišti laiko ir at-
rasti naujus meilės veidus. Žinoma, ne kiekvienas kelnėtas padaras yra 
Grėjus, bet kartais ir tokiam reikia suteikti šansą.... Billo Holdermano 
komedijoje vaidina Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary 
Steenburgen ir, nepaisant abejotinos filmo kūrėjų prielaidos, kad grafo-
manija gali būti tokia paveiki, skleidžia tikrą anų laikų žvaigždžių šviesą. 
(JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Pagonių žiedas  **

XIII a. pirma pusė. Turtingomis Baltijos pagonių žemėmis susidomi 
Roma. Popiežių ypač domina Žiemgala, kuri kontroliuoja svarbius pirklių 
kelius ir nesirengia niekam paklusti. Pavainikis popiežiaus sūnus Maksas 
(James Bloor) rengiasi užkariauti ir valdyti Žiemgalą. Nužudyto Žiemgalos 
karaliaus Viesturio žiedas atitenka jaunam ir drąsiam Nameisiui (Edvin 
Endre). Šis pasirengęs vesti savo tautą į kovą. Įkvėptas pirmųjų pergalių 
jaunuolis pradeda nelengva kelią... Ne vienus metus kurtas, brangiausias  
latvių filmas paremtas sena legenda apie Nemeisio žiedo paslaptį. Reži-
sierius Aigaras Grauba sukūrė ne vieną istorinį filmą, bet sako, kad šio 

„personažai pristatomi šiuolaikiškai, roko stiliumi“. Šįkart įkvėpimo jis 
sėmėsi iš serialų „Sostų karai“ bei „Vikingai“. Filme vaidina Ivo Martin-
sonas, Andris Keišas, Elina Vanė, Egonas Dombrovskis, Anetė Berkė ir 
Aistė Diržiūtė (Latvija, 2017). (Vilnius, Kaunas) 
Vinčesterio košmaras  ***

Garsios ginklų kompanijos paveldėtoja Sara Vinčester gyvena milži-
niškame name, kurio architektūros nepaaiškins jokia logika, o korido-
riai primena labirintą. Našlė nuolat perstatinėja namą. Ji stato ne sau, ne 
savo giminaitei ar talentingam gydytojui Erikui, atvykusiam Saros kvie-
timu. Našlė stato spąstus daugybei vaiduoklių, norinčių atkeršyti visai 
Vinčesterių giminei už tai, kad kadaise buvo nužudyti Vinčesterio kara-
binu. Michaelo ir Peterio Spierigų filme pagrindinį vaidmenį sukūrė He-
len Mirren. Jos partneriai – Jasonas Clarke’as, Eamonas Farrenas, Sarah 
Snook, Laura Brent, Bruce’as Spence’as, Angusas Sampsonas (JAV, Aus-
tralija, 2018). (Vilnius)

„Knygų klubas“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
18–23 d. – Deadpool 2 (JAV) – 11.10, 12.30, 
13.50, 15.15, 16.30, 18, 19.10, 20.40, 21.45; 
24 d. – 11.10, 12.30, 13.50, 15.15, 16.30, 18, 
18.30, 20.40, 21.45
18 d. – Teris ir užburta aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 11.20, 13.40, 15.10; 
19–24 d. – 11.20, 13.40, 15.10, 17.30
18–24 d. – Knygų klubas (JAV) – 16, 18.30, 20.55
Gyvenimo kova (D. Britanija) – 16.40, 18.50, 
21.05
24 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, 
JAV) – 19 val.
18 d. – „Deadpool“ maratonas. Pamatyk 
abu“ – 18 val.
18 d. – Sobiboras (Rusija) – 17.50, 20.30; 19, 
20 d. – 12.30, 15.10, 17.50, 20.30; 20–24 d. – 
15.10, 17.50, 20.30
18, 21–23 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18.30, 
21.10; 19, 20 d. – 13.20, 18.30, 21.10; 24 d. – 21.10
18–24 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas 
(Vokietija) – 11.40, 14.10, 16 val.
Pagrobta princesė (Ukraina) – 11.30, 15.50
Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Bri-
tanija, Kinija) – 13.35, 18 val.
Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 14.55, 20.20
18, 21–24 d. – Keršytojai. Begalybės karas 
(3D, JAV) – 18.10; 19, 20 d. – 11.40
18–24 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 11 val. 
(rusų k.); 13.05 (lietuvių k.)
Pagonių žiedas (Latvija) – 16.30, 19, 21.30
18 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 14.30; 
19–24 d. – 14.30, 18.50 
18, 21–24 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje 
(Brazilija) – 14.15; 19, 20 d. – 12, 14.15
19–24 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Aus-
tralija, JAV) – 16.35
19, 21, 23 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 20.55
20, 22, 24 d. – Vinčesterio košmaras (Aus-
tralija, JAV) – 20.55

Forum Cinemas Akropolis 
18, 19 d. – Deadpool 2 (JAV) – 10.20, 13, 15.40, 
16.20, 18.20, 19, 21, 21.40, 23.35; 20–24 d. – 
10.20, 13, 15.40, 16.20, 18.20, 19, 21, 21.40
18–23 d. – Teris ir užburta aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 17.20
18, 19 d. – Gyvenimo kova (D. Britanija) – 
12.50, 19.40, 21.40, 23.40; 20–24 d. – 12.50, 
19.40, 21.40
18–23 d. – Knygų klubas (JAV) – 10.30, 
18.30, 21 val.; 24 d. – 10.30, 21 val.
18–23 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija 
(3D, JAV) – 18.10
18, 21–24 d. – Džimas Saga ir mašinistas 
Lukas (Vokietija) – 11.50, 13.10, 15.50; 19, 
20 d. –10.40, 11.50, 13.10, 15.50
18, 19 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 14.30, 
16.50, 19.20, 23.55; 20–23 d. – 14.30, 16.50, 
19.20; 24 d. – 14.30, 16.50
18, 19 d. – Sobiboras (Rusija) – 16.10, 18.40, 
21.20, 23.45; 20–24 d. – 16.10, 18.40, 21.20
18–24 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, 
JAV) – 11, 17.30
18, 19 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 
14.10, 20.45, 23.20; 20–24 d. – 14.10, 20.45
18–24 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 11.40
Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Bri-
tanija, Kinija) – 13.50
18, 21, 24 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 21.50
19, 22 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 
21.50

20, 23 d. – Tylos zona (JAV) – 21.50
18–24 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 
10.10 (lietuvių k.); 12.15 (rusų k.)
Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, 
JAV) – 14.20
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 16.35
Pagonių žiedas (Latvija) – 18.50
18, 19 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 21.10, 
23.30; 20–24 d. – 21.10

Skalvija
18 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 
17.10, 20 d. – 16.10
18 d. – Hana (Italija, Prancūzija, Belgija) – 
18.50; 22 d. – 20.30
18 d. – Jupiterio mėnulis (Vengrija, Vokie-
tija, Prancūzija) – 20.30; 19 d. – 16.20
19 d. – Lumière! (dok. f., Prancūzija) – 14.30
19 d. – Redoubtable (Prancūzija) – 18.50; 
22 d. – 17 val.; 24 d. – 18.50
19 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 21 val.; 23 d. – 21.10
12 d. – Vasara, 1993-ieji (Ispanija) – 16.50; 
14 d. – 15 val. (seansas senjorams)
20 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 21 val.
21 d. – Šventa vieta (Italija) – 17 val.; 24 d. – 21 val.
23 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(dok. f., rež. A. Matelis) – 17 val.
24 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Brita-
nija) – 17 val.
20 d. – Kino klasikos vakarai. Paryžius, Teksa-
sas (VFR, Prancūzija, D. Britanija, JAV) – 18 val. 
(seansą pristatys kino kritikas N. Kairys)
21 d. – Auklė Tulė (JAV) – 15 val.
21 d. – ciklas „Senajame kine“. Lovičiaus 
kunigaikštienė (Lenkija) – 19 val.
Nepriklausomybės kino rinktinė „Nojaus arka“
22 d. – Barzakh (dok. f., rež. M. Kvedaravi-
čius) – 19 val. (seanse dalyvaus režisierius)
23 d. – Aurora (rež. K. Buožytė) – 18.30 (se-
anse dalyvaus režisierė)

Pasaka
18, 23 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.30; 
19 d. – 15 val.; 21 d. – 20.15
18, 19, 23 d. – Knygų klubas (JAV) – 19.15; 
20 d. – 15 val.; 21 d. – 18.30; 22 d. – 20.45; 
24 d. – 21 val.
18 d. – Gyvenimo kova (D. Britanija) – 21.15; 
19 d. – 17.15; 20, 24 d. – 17 val.; 21 d. – 18.15
18 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kaba-
raitė) – 17.15; 20 d. – 19.45; 23 d. – 17 val.
18 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18.45; 19 d. – 
16.45; 20 d. – 17.30; 23 d. – 21.15; 24 d. – 16.30
18 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 21 val.; 
19 d. – 21.15; 20 d. – 19 val.; 21 d. – 20.30; 
22 d. – 18.30; 23 d. – 21.30; 24 d. – 18.45
18 d. – Manifestas (JAV) – 17.45; 19 d. – 21 val.; 
20 d. – 18.45; 22 d. – 19.45; 24 d. – 18.30

18, 19 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 19.30; 20 d. – 17.15; 21 d. – 
19.45; 24 d. – 15.15
18 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV, 
Vokietija) – 21 val.
19 d. – Teris ir užburta aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 15.15
19 d. – Šventa vieta (Italija) – 21.30
19 d. – Floridos projektas (JAV) – 15.30; 
23 d. – 19 val.
19 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., 
D. Britanija, Kinija) – 17.30; 20 d. – 15.30; 21, 
22 d. – 18 val.; 23 d. – 17.15; 24 d. – 15 val.
20 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 21.15; 24 d. – 21.30
20 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas 
(Vokietija) – 15.15
20 d. – Jupiterio mėnulis (Vengrija, Vokie-
tija) – 21 val.; 22 d. – 20.30; 24 d. – 19 val.
20 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 20.30
22 d. – Tylos muzika (Italija) – 18.15
23 d. – Eva (Prancūzija) – 21 val.
24 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 16.45
24 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija, Švedija) – 20.15

Kaunas
Forum Cinemas
18 d. – Deadpool 2 (JAV) – 10.20, 13.05, 15.50, 
18.40, 20, 21.30, 22 val.; 19–23 d. – 10.20, 13.05, 
15.50, 16.20, 18.40, 20, 21.30, 22 val.; 24 d. – 
10.20, 13.05, 15.50, 16.20, 18.20, 20, 21.30, 22 val.
18–24 d. – Teris ir užburta aušros kara-
lystė (D. Britanija, Meksika) – 11.10, 13.40, 
15, 17.20
Knygų klubas (JAV) – 10.30, 17.35, 19.40, 22.10
Gyvenimo kova (D. Britanija) – 12.50, 20.10, 
22.20
24 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, 
JAV) – 18.30
18 d. – „Deadpool“ maratonas. Pamatyk 
abu“ – 18 val.
18–24 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas 
(Vokietija) – 10.10, 12.40, 17.40
18 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 19.50, 22.40; 
19–24 d. – 17.30, 19.50, 20.20, 22.40
18–23 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, 
JAV) – 11, 17.40; 24 d. – 11 val.
18–24 d. – Keršytojai. Begalybės karas 
(JAV) – 14.20, 21 val.
18, 21–24 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, 
Australija, JAV) – 15.25; 19, 20 d. – 10.50, 15.25
18–24 d. – Žemė: viena nuostabi diena 
(dok. f., D. Britanija, Kinija) – 13.10
Sengirė (rež. M. Survila) – 10.40
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.45
Anon (JAV, Vokietija) – 15.15
Pagonių žiedas (Latvija) – 14.55
19–24 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 22.50


